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02 червня 2016 р.  
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання 

 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про стан навчально-методичної, наукової та виховної 

діяльності кафедри управління персоналом та економіки 

праці в 2014-2016 рр. 

Карамишев Д.В., 

Сивоконь В.О. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В., 

Золотарьов В.Ф., 

Минко П.Є., 

Горожанкіна В.І., 

Кузнецов А.О., 

Латинін М.А, 

Орлов О.В., 

Сивоконь В.О. 

 

2 Про організацію стажування та практики слухачів і 

студентів ХарРІ НАДУ  

Бульба В.Г.,  

Минко П.Є. 

Проект рішення: 

Бульба В.Г.,  

Минко П.Є.  

 

3 Про роботу бібліотечного відділу ХарРІ НАДУ в 2014-

2016 рр. 

 

 

Гриценко Т.В. 

Проект рішення: 

Гриценко Т.В. 

 

4 Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур на участь у 

конкурсі для призначення стипендії Харківського міського 

голови «Обдарованість» 

Парадовська В.В.  

Проект рішення: 

Минко П.Є., 

Парадовська В.В.  

 

5 Про затвердження навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними 

програмами у галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

набору 2016 року 

Карамишев Д.В.  

Проект рішення: 

Бульба В.Г., 

Горожанкіна В.І., 

Минко П.Є. 

 

6 Про затвердження тимчасового стандарту вищої освіти 

України, освітньо-наукової програми та навчального 

плану на розширення проведення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти на здійснення освітньої діяльності на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 074 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Карамишев Д.В.  

Проект рішення: 

Дзюндзюк В.Б., 

Кузнецов А.О. 

 



 

 

7 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження здобувача 

С.Ю. Зорі 

Амосов О.Ю. 

Проект рішення: 

Амосов О.Ю. 

8 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 
спеціальності дисертаційного дослідження здобувача 
Т.В. Забейвороти 

 

Дзюндзюк В.Б. 

Проект рішення: 

Дзюндзюк В.Б. 

 

9 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 
дослідження аспіранта А .С. Кваші  
 

Мартиненко В.М. 

Проект рішення: 

Мартиненко В.М. 

 

10 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта С.А. Сердюка 

 

Латинін М.А. 

Проект рішення: 

Латинін М.А 

 

11 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Д.В. Білокопитова 

 

Дзюндзюк В.Б. 

Проект рішення: 

Дзюндзюк В.Б. 
 

12 Про затвердження додаткових програм до кандидатських 

іспитів зі спеціальностей галузі науки «Державне 

управління» 

 

Дзюндзюк В.Б., 

Амосов О.Ю., 
Мартиненко В.М., 

Латинін М.А. 

Проект рішення: 

Дзюндзюк В.Б., 

Амосов О.Ю., 
Мартиненко В.М., 

Латинін М.А. 

 

13 Про затвердження кандидатур на участь в обласному 

конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» від 

Інституту 

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

 

14 Про впровадження Закону України від 10 грудня 

2015 року № 889-VII «Про державну службу», який 

вступив в дію з 01.05.2016 р. 

 

Хлєбникова О.О., 

Носик О.А. 

Проект рішення: 

Каленіченко Л.О. 

 

15 Про зміни у складі Наглядової ради ХарРІ НАДУ  Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Меляков А.В. 

 

 

 

  



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-1 

Про стан навчально-методичної та наукової діяльності колективу 

кафедри управління персоналом та економіки праці в 2014-2016 рр. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри управління 

персоналом та економіки праці В.О. Сивоконя про стан навчально-методичної та 

наукової діяльності кафедри відповідно до рішення Вченої ради інституту від 

29 березня 2016 року (протокол №3/214-4) «Про систему оцінювання діяльності 

кафедр інституту», а також висновки комісії з перевірки результатів діяльності 

колективу кафедри, склад якої затверджений наказом директора Інституту від 

10.05.2016 р. №76: Д.В. Карамишев - голова комісії, В.Ф. Золотарьов - заступник 

голови, В.І. Горожанкіна, А.О. Кузнецов, М.А. Латинін, П.Є. Минко, В.О. Орлов - 

члени комісії. 

Вчена рада ВІДЗНАЧАЄ, що діяльність колективу кафедри в цілому по 

переліку напрямів оцінювання діяльності кафедр за видами робіт (додаток 2 до 

рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ від 29.03.2016 р.) відповідає вимогам підготовки 

магістрів публічного управління та адміністрування; магістрів з управління 

персоналом та економіки праці; з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

управління інноваційною діяльністю; управління в сфері економічної конкуренції та 

бакалаврів з управління персоналом та економіки праці; підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності; менеджменту організацій та адміністрування; публічного 

управління та адміністрування, що визначені діючими нормативними документами. 

На сьогодні кадровий склад кафедри налічує 17 викладачів, з яких 15 штатних 

(88,2%) та 2 зовнішніх сумісника (11,8%). В колективі працюють 5 професорів, 

докторів наук (29,4%), 10 доцентів, кандидатів наук (58,8%) та 2 старших викладача 

(11,8%), один з яких є кандидатом економічних наук, а другий - аспірант заочної 

форми навчання. Всього з науковими званнями та ступенями в колективі 16 

викладачів (94,1%). Середній вік викладачів - біля 46 років. Функціональні обов’язки 

за відповідними напрямами діяльності на кафедрі розподілені між викладачами. 

Професор Жадан О.В. виконує обов’язки завідувача кафедри на період його 

відсутності. Кафедра чітко виконує плани підвищення кваліфікації та стажування, що 

впливає на підвищення кваліфікаційного рівня викладачів: в звітному періоді на 

кафедрі захищено 1 докторську та 2 кандидатські дисертації, отримано 2 атестати 

професорів та 2 атестати доцентів. Наявність, повнота оформлення, якість ведення, 

своєчасність заповнення кафедральної документації відповідає вимогам навчально-



 

 

методичного управління інституту. 

В сфері освітньої діяльності планування й організація навчального процесу, 

формування навчального навантаження кафедри, розподіл навантаження між 

викладачами, проведення лекційних, практичних та семінарських занять НПП 

кафедри, організація та проведення відкритих занять та взаємовідвідувань 

здійснюється в плановому порядку відповідно до вимог навчально-методичного 

управління. Згідно діючих норм відбувається керівництво підготовкою 

кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань, здійснюється проведення 

контрольних випробувань, поточних консультацій студентів, експертиза та 

нормоконтроль магістерських та дипломних робіт. Відповідно до навчальних планів 

здійснюється підготовка, керівництво та оцінювання практики та стажування 

студентів. Відповідальним за змістовну складову практики є Жадан О.В. За всіма 

дисциплінами розроблені навчально-методичні комплекси (НМКД) за змістовною 

структурою, що визначена навчальним управлінням інституту. Кафедра активно 

працює над розробленням та впровадженням нових форм інтерактивних методів та 

технологій навчання.  

За звітний період кафедра активно прийняла участь в підготовці та розробці 

проблем безробіття, зайнятості та доходів в Програмі 2020 для Харківського регіону; 

в межах комплексного наукового проекту «Державне управління та місцеве 

самоврядування» виконала дослідження на тему «Механізми розвитку трудового 

потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування» (номер державної реєстрації - 

0113U000355), підготувала по темі науковий продукт, виконала 2 наукових звіти, 

підготувала та видала навчальний посібник «Управління розвитком трудового 

потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування» (12,5 обліково-видавничих 

аркушів). По темі другої половини дня «Механізми державного регулювання 

розвитку людських ресурсів України» (номер державної реєстрації - 0112U001166) 

опубліковано 76 статей та 49 тез доповідей. Кафедра бере активну участь у всіх 

науково-комунікативних заходах, які відбуваються Інституті: Міжнародному 

науковому конгресі «Державне управління та місцеве самоврядування», щорічній 

науково-освітній виставці «Публічне управління XXI століття», щорічних 

конференціях «Україна – Європейський Союз: новий рівень кооперації», щорічній 

студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку 

управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи»  і т.ін.  

На кафедрі активно здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів. В 

звітний період захищена 1 докторська дисертація (Стрельцов В.Ю.) та 2 кандидатські 

дисертації (Смаглюк А.А., Косенко А.В.). Роботи виконані та захищені вчасно 

(науковий керівник Статівка Н.В.). Сьогодні на кафедрі готується 1 докторська 

дисертація Терещенко Д.А. (консультант Статівка Н.В.) та 2 кандидатських (по 

денній формі навчання (2 рік) - Батюк А.А., по заочній (3 рік) - Кучерява К.Я.; 

науковий керівник Статівка Н.В.). 

5 викладачів є учасниками школи молодого викладача (вченого), беруть участь 

у семінарах школи педагогічної майстерності. Науково-дослідна робота студентів та 

слухачів здійснюється під керівництвом проф. Статівки Н.В.,  Жадана О.В., доц. 



 

 

Покотило Т.В. Ми абсолютно невипадково стали призерами конкурсу команд 

економістів (3-є місце) серед 18 команд ВУЗів міста Харкова. 

Здійснюючи експертну, консультативну та дорадницьку діяльність, члени 

кафедри працюють в спеціалізованій раді ХарРІ НАДУ із захисту дисертацій 

(Статівка Н.В.), у Вченій раді інституту (Статівка Н.В., Жадан О.В., Сивоконь В.О.), у 

науково-експертній раді (Статівка Н.В., Сивоконь В.О.), у науково-методичній раді 

(Статівка Н.В., Сивоконь В.О.), в раді ФСЕУ (Статівка Н.В., Жадан О.В., 

Дробязко Л.В., Крамарева О.С., Сивоконь В.О.). 

Організаційна діяльність кафедри здійснюється через організаційно-виховну 

роботу: викладачі кафедри виконують обов’язки куратора в 5 академічних групах 

(для сприяння плідним результатам даної роботи на кафедрі створена міні-бібліотека 

«На допомогу кураторові»); забезпечують організацію та проведення стажування 

(практики) магістрів та студентів; приймають активну участь в організації та 

проведенні позанавчальних культурних та спортивних заходів. 

Кафедра щорічно бере участь в організації та проведенні Днів відкритих 

дверей, проводить зустрічі із випускниками закріплених шкіл районів області та міста 

Харкова (за кафедрою закріплено 14 шкіл). 

Викладачі кафедри залучаються до проведення в інституті ЗНО, працюють у 

складі журі під час проведення конкурсу-захисту творчих робіт учнями-членами 

МАН, проводять роботу з відбору до приймальної комісії вступників для навчання за 

спеціальністю «Державне управління» і т.ін. 

Кафедра підтримує ділові фахові зв’язки із кафедрою економіки та соціально-

трудових відносин Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро), кафедрою 

управління персоналом і економіки праці Полтавського університету економіки і 

торгівлі, профільними кафедрами Київського торгово-економічного університету, 

Харківського національного університету будівництва і архітектури. 

Для організації практики студентів кафедра використовує договірні відносини з 

ПАТ «Турбоатом», Харківським обласним центром зайнятості, тощо.  

У якості невикористаних резервів у цьому напрямку слід відзначити 

відсутність філії кафедри на базі органу влади або підприємства. На сайті інституту є 

сторінка кафедри, яка систематично оновлюється. 

Разом з тим у діяльності кафедри існують певні недоліки: 

 протоколи засідань кафедри треба мати обов’язково на паперових носіях; 

 не використовується на повну потужність науково-педагогічний персонал 

для підготовки практикумів з нормативних дисциплін фахової підготовки; 

 не реалізовані повністю вимоги, щоб всі нормативні дисципліни читались 

викладачами з відповідною базовою вищою освітою; 

 треба в найкоротші терміни розширити  перелік баз практики студентів, які 

б були оформлені відповідними документами; 

 в науковій роботі необхідно вести активний пошук ВУЗів у країнах ЄС для 

співпраці. 

Виходячи з вищеозначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці 



 

 

В.О. Сивоконя та висновки комісії взяти до уваги. 

2. Роботу кафедри по напрямкам оцінювання її діяльності за видами робіт 

відповідно до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ від 29.03.2016 року визнати в цілому 

задовільною. 

3. Завідувачу кафедри: 

 посилити роботу в напряму проведення науково-комунікативних заходів з 

метою оприлюднення і популяризації результатів наукових досліджень; 

 докласти зусиль щодо усунення недоліків, що виявлені, та активізувати 

роботу по визначенню переліку баз практики, посиленню всіх аспектів 

профорієнтаційної діяльності кафедри; 

 продовжити роботу по впровадженню в навчальний процес інтерактивних 

форм і методів в реалізації новітніх освітянських технологій; 

 до 1 липня 2016 року надати план підготовки науково-методичного 

інструментарію по всіх циклах нормативних дисциплін навчальних планів по 

підготовці бакалаврів та магістрів за новими спеціальностями. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-2 

 

Про організацію стажування та практики слухачів і студентів ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету підготовки 

магістрів державного управління В.Г. Бульби та декана факультету соціально-

економічного управління П.Є. Минка про організацію стажування та практики 

слухачів і студентів ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію декана факультету підготовки магістрів державного управління 

В.Г. Бульби та декана факультету соціально-економічного управління П.Є. Минка 

взяти до уваги. 

 

2. Деканату факультету підготовки магістрів державного управління та факультету 

соціально-економічного управління забезпечити організацію і контроль за 

проведенням стажування та практики слухачів та студентів. 

Відповідальні: В.Г. Бульба, П.Є. Минко. 

 

3. Кафедрам державного управління; регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування; права та європейської інтеграції; економічної теорії та фінансів; 

політології та філософії; соціальної і гуманітарної політики; іноземних мов; 

української мови забезпечити методичне керівництво і контроль за виконанням 

програм стажування та практик. 

Відповідальні: В.М. Мартиненко, Ю.О. Куц, 

Л.Ю. Величко, О.Ю.Амосов, В.Б. Дзюндзюк, 

В.П.Єлагін, В.М. Шур, П.О. Редін. 

Термін виконання: червень-липень 2016 р. 

 

4. Забезпечити своєчасне подання слухачами та студентами денної форми навчання 

заповнених зошитів стажування, табелів відпрацьованого часу, звітів і відгуків 

про стажування та практику. 

Відповідальні: В.Г. Бульба, П.Є. Минко,  

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 10 вересня 2016 р. 



 

 

 

5. Організувати підготовку слухачами денної форми навчання доповідей на науково-

практичну конференцію за підсумками стажування. 

Відповідальні: В.Г. Бульба, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 15 вересня 2016 р. 

 

6. Деканату факультету соціально-економічного управління спільно з кафедрами 

інформаційних технологій і систем управління; економічної політики та 

менеджменту; управління персоналом та економіки праці підготувати звіт щодо 

проходження практики студентами факультету соціально-економічного 

управління в 2014/2015 н.р. 

Відповідальні: П.Є. Минко, О.В. Орлов, М.А. Латинін, 

В.О.Сивоконь.  

Термін виконання: до 1 жовтня 2015 р. 

 

7. Обговорити підсумки стажування слухачів денної форми навчання факультету 

підготовки магістрів державного управління та практики слухачів вечірньої та 

заочної форм навчання факультету підготовки магістрів державного управління, 

студентів факультету соціально-економічного управління на засіданнях кафедр. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 5 жовтня 2016 р. 

 

8. Завідувачам кафедр державного управління; економічної політики та 

менеджменту; управління персоналом та економіка праці подовжити роботу по 

укладанню угод з профільними організаціями та підприємствами для організації 

баз практик за новими спеціальностями:  051 “Економіка”, - 073 “Менеджмент”, 

074 «Публічне управління та адміністрування»,- 076 “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність” 

Відповідальні: П.Є. Минко, В.М. Мартиненко,  

М.А. Латинін, В.О.Сивоконь.  

Термін виконання: до 30 грудня 2016 р. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Л.О. Бєлову. 
 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-3 

Про роботу бібліотечного відділу ХарРІ НАДУ в 2014-2016 рр. 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника бібліотечного відділу 

Т.В. Гриценко про роботу бібліотечного відділу ХарРІ НАДУ в 2014-2016 рр, Вчена 

рада зазначає, що в цілому бібліотечний відділ виконує покладені на нього функції з 

інформаційного та бібліотечно-бібліографічного забезпечення навчального процесу, 

формування інформаційного ресурсу, створення системи доступу до інформації та 

забезпечує слухачів, студентів, викладачів та науковців Інституту  навчально-

методичними і науковими виданнями. 

Робота бібліотечного відділу Інституту відповідає вимогам законодавства 

України та виконується відповідно до перспективних (річних) планів. У своїй 

діяльності відділ керується законами України та іншими нормативно-правовими 

актами України, Положенням про роботу бібліотечного відділу, посадовими 

інструкціями та наказами директора Інституту. 

Бібліотечний відділ укомплектовано фахівцями, які повністю забезпечують 

роботу з інформаційно-бібліотечного забезпечення навчального процесу  та наукових 

досліджень Інституту. 

До складу бібліотечного відділу входить 6 штатних одиниць, в тому числі 3 – 

відносяться до категорії посад державних службовців, з них 2 посади вакантні, та 3 – 

до посад фахівців, які утримуються за рахунок спеціального фонду бюджету, з них 1 

посада вакантна. Фактично, на сьогоднішній день у бібліотечному відділі працює 3 

співробітника.  

Бібліотечний фонд складають 81,4 тис. прим., у тому числі 41,8 тис. прим. 

навчальної літератури, що достатньо для забезпечення навчального процесу. Разом з 

тим значна частина підручників та навчальних посібників для студентів ФСЕУ мають 

2000-2008 рік видання і оновлення фонду відбувається дуже повільно у зв’язку зі 

скрутним фінансово-економічним станом Інституту. Продовжується робота по 

формуванню електронної бібліотеки навчально-методичними і науковими виданнями. 

У відділі створені належні умови для зберігання бібліотечного фонду, облік видань 

відповідає вимогам інструкцій. Всі бібліотечні процеси автоматизовано за допомогою 



 

 

автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «ІРБІС», яка працює з 2005 року. 

Була проведена значна робота по підготовці інформаційних довідок про забезпечення 

навчальною літературою спеціальностей для акредитаційних та ліцензійних справ. З 

вересня 2013 року бібліотечний відділ приєднався до проекту «Єдина картка читача 

бібліотек ВНЗ м. Харкова». Громадськість Інституту періодично інформувалася про 

нові надходження видань, організовувалися тематичні книжкові виставки до 

конгресів, науково-практичних конференцій та знаменних і пам’ятних дат. 

Бібліотечним відділом надається допомога по визначенню шифру УДК до 

наукових праць, тематичні та адресно-бібліографічні довідки, проводиться 

консультування щодо користування електронним каталогом. 

Протягом 2015 року, при безперервному обслуговуванні користувачів і 

комплектуванні бібліотечного фонду, проводилася інвентаризація всього 

бібліотечного фонду. 

Також відділом було надано допомогу по збиранню матеріалів для створення 

інформаційних стендів Кімнати Слави. 

Разом з тим у діяльності бібліотечного відділу існує низка проблем, зокрема: 

- зменшується комплектування бібліотечного фонду навчальними та науковими 

виданнями; 

- залишається не унормованим використання тих видань, які передані 

бібліотеці в дар; 

- зберігається дефіцит площ для розміщення книжкового фонду та захищених в 

попередні роки магістерських робіт; 

- несвоєчасно оновлюється технічне та програмне забезпечення; 

- продовжується зберігання дисертаційного фонду на відкритих стелажах, а не 

у окремо відведеному захищеному місці . 

Виходячи із вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Доповідь начальника бібліотечного відділу Т. В. Гриценко взяти до уваги. 

2. Роботу бібліотечного відділу Інституту визнати в цілому задовільною. 

3. Начальнику бібліотечного відділу Т. В. Гриценко зосередити увагу на 

вирішенні виявлених проблем, для чого: 

- до 1 вересня 2016р. визначити, відповідно до законодавства, механізм 

передачі викладачами електронних версій навчальних та наукових видань до 

електронної бібліотеки та доступу до них користувачів; 

- до 1 жовтня 2016р. перевірити бібліотечний фонд на наявність ветхих та 

застарілих за змістом видань; 

- активізувати роботу по відбору для знищення магістерських робіт 2008-

2010 рр. (1179 робіт); 



 

 

4. Заступнику директора з економіко-господарської роботи і розвитку 

Д.В. Олійнику: 

- залучати до співпраці суб’єктів оціночної діяльності (оцінювачів) для 

проведення незалежної оцінки дарованих видань; 

- сприяти виділенню коштів на придбання наукових та навчальних видань 

відповідно до вимог МОН України (у разі збільшення надходжень, грантів та 

благодійної допомоги); 

- оновити технічне та програмне забезпечення (у разі збільшення надходжень, 

грантів та благодійної допомоги) 

- придбати вогнетривку шафу для зберігання дисертацій (за наявності коштів); 

5. Завідувачам кафедр сприяти комплектуванню бібліотечного фонду з метою 

забезпечення навчального процесу і наукових досліджень навчальними та науковими 

виданнями з наданням платіжного документа (товарний чек, накладна та ін.). 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д. В. Карамишева. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-4 

Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур на участь у конкурсі для 

призначення стипендії Харківського міського голови «Обдарованість» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови студентського 

самоврядування ФСЕУ В.В. Парадовської про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо 

кандидатур на участь у конкурсі для призначення стипендії Харківського міського 

голови «Обдарованість», Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити такі кандидатури для участі в конкурсі для призначення стипендії 

Харківського міського голови «Обдарованість»: 

- Іванова Г.О., студентка 3 курсу групи УД-1-13; 

- Зоценко Т.В., студентка 2 курсу групи МД-1-14; 

- Кузьміна К.С., студентка 4 курсу групи МД-1-12. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Інституту А.В. Мелякова. 

 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-5 

 

Про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти 

за освітньо-професійними програмами у галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» набору 2016 року  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Д.В. Карамишева про затвердження навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами у галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки», на 

підставі рішення Науково-методичної ради Інституту від 19 травня 2016 року, 

протокол № 2-1, Вчена рада УХВАЛИЛА:. 

1. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «магістр» (денна, вечірня та заочна форми навчання) за освітньо-

професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 

074 «Публічне управління та адміністрування». 

2. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за освітньо-професійною 

програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне 

управління та адміністрування». 

3. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за освітньо-професійною 

програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 

«Економіка» для здобувачів. 

4. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «магістр» (денна форма навчання) за освітньо-професійною програмою 

«Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». 

5. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». 

6. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «магістр» (денна форма навчання) за освітньо-професійною програмою 

«Управління у сфері економічної конкуренції» спеціальності 073 «Менеджмент». 



 

 

7. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «магістр» (денна форма навчання) за освітньо-професійною програмою 

«Управління інноваційною діяльністю» спеціальності 073 «Менеджмент». 

8. Схвалити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за освітньо-професійною 

програмою «Організація та економіка підприємницької діяльності» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

9. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «магістр» (денна форма навчання) за освітньо-професійною програмою 

«Організація та економіка підприємницької діяльності» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Л.О. Бєлову.  

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-6 

Про затвердження тимчасового стандарту вищої освіти України, освітньо-

наукової програми та навчального плану на розширення проведення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти на здійснення освітньої діяльності 

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 074 

«Публічне управління та адміністрування» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Д.В. Карамишева про затвердження тимчасового стандарту вищої освіти 

України, освітньо-наукової програми та навчального плану на розширення 

проведення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на здійснення освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 074 

«Публічне управління та адміністрування», Вчена рада УХВАЛИЛА:  

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

затвердження тимчасового стандарту вищої освіти України, навчального плану і 

освітньої програми до ліцензійної справи з підготовки фахівців ІІІ (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування» взяти до уваги. 

2. Затвердити тимчасовий стандарт вищої освіти України, навчальний план і 

освітню програму до ліцензійної справи з підготовки фахівців ІІІ (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Л.О. Бєлову.  

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 

 

 

  



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-7 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності 

дисертаційного дослідження здобувача С.Ю. Зорі 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувач кафедри економічної теорії 

та фінансів О.Ю. Амосова про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження здобувача С.Ю. Зорі, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради 

ХарРІ НАДУ від 19.05.2016 р. № 5 затвердити тему дисертації здобувача Зорі Сергія 

Юрійовича «Державне регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності» 

(попередня редакція: «Місцева політика щодо безпечного використання продукції 

сфери інтелектуальної власності»). Науковий керівник – д.е.н., проф. О.Ю. Амосов. 

2. Змінити шифр спеціальності з 25.00.04 – місцеве самоврядування на 

25.00.02 – механізми державного управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-8 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності 
дисертаційного дослідження здобувача Т.В. Забейвороти 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувач кафедри політології та 

філософії В.Б. Дзюндзюка про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження здобувача Т.В. Забейвороти, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради 

ХарРІ НАДУ від 19.05.2016 р. № 5 затвердити тему дисертації здобувача Забейвороти 

Тетяни Валентинівни «Модернізація системи державного управління в умовах 

децентралізації влади» (попередня редакція: «Організаційно-правові механізми 

здійснення децентралізації системи державного управління в Україні»). Науковий 

керівник – к.і.н., доц. В.В. Нікітін. 

2. Змінити шифр спеціальності з 25.00.02 – механізми державного управління 

на 25.00.01 – теорія та історія державного управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-9 

Про уточнення і затвердження теми дисертаційного дослідження  

аспіранта А.С. Кваші 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувач кафедри державного 

управління В.М. Мартиненка про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження здобувача А.С. Кваші, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради 

ХарРІ НАДУ від 19.05.2016 р. № 5 затвердити тему дисертації здобувача Кваші 

Андрія Сергійовича «Феномени громадянського суспільства і правової держави в 

теорії публічного управління» (попередня редакція: «Розвиток державно-

управлінської парадигми»). Науковий керівник – д.держ.упр., проф. 

В.М. Мартиненко. Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-10 

Про уточнення і затвердження теми дисертаційного дослідження  

аспіранта С.А. Сердюка 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувач кафедри економічної 

політики та менеджменту М.А. Латиніна про уточнення і затвердження теми 

дисертаційного дослідження аспіранта С.А. Сердюка, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради 

ХарРІ НАДУ від 19.05.2016 р. № 5 затвердити тему дисертації здобувача Сердюка 

Сергія Анатолійовича «Механізми державного регулювання обігу земель державної 

та комунальної власності» (попередня редакція: «Державне регулювання обігу земель 

державної та комунальної власності – організаційно-правовий аспект»). Науковий 

керівник – д.держ.упр., проф. М.А. Латинін. Спеціальність 25.00.02 – механізми  

державного управління. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-11 

Про уточнення і затвердження теми дисертаційного дослідження  

аспіранта Д.В. Білокопитова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

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

дослідження аспіранта Д.В. Білокопитова, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради 

ХарРІ НАДУ від 19.05.2016 р. № 5 затвердити тему дисертації аспіранта  

Білокопитова Дмитра Вікторовича «Розвиток взаємодії органів публічної влади з 

інститутами громадянського суспільства в умовах глобалізації» (попередня редакція: 

«Механізми державного управління у сфері працевлаштування молодих 

спеціалістів»). Науковий керівник – д.держ.упр., проф. В.Б. Дзюндзюк. Спеціальність 

25.00.02 – механізми  державного управління. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-12 

Про затвердження додаткових програм до кандидатських іспитів зі 

спеціальностей галузі науки «Державне управління» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

філософії В.Б. Дзюндзюка, завідувача кафедри економічної теорії та фінансів 

О.Ю. Амосова, завідувач кафедри політики та менеджменту М.А. Латиніна, 

завідувача кафедри державного управління В.М. Мартиненка про затвердження 

додаткових програм до кандидатських іспитів зі спеціальностей галузі науки 

«Державне управління», Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити додаткові програми до кандидатських іспитів зі спеціальностей 

галузі науки «Державне управління» (додаються). 

2. Завідувачу сектора підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів 

управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи 

ХарРІ НАДУ В.М. Монастирному і головам екзаменаційних комісій забезпечити 

дотримання встановленого порядку проведення кандидатських іспитів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 

  



 

 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспіранта кафедри соціальної і гуманітарної політики  

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Білокопитова Дмитра Вікторовича 

 

Тема: «Розвиток взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського 

суспільства в умовах глобалізації» 

 

Науковий керівник: д.держ. упр., проф. Дзюндзюк В.Б. 

 

_________________ 

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 19 травня 2016 р., протокол № 5 

 

 

Заступник голови Науково-експертної ради  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов 

 

_________________ 

(підпис) 

 

Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України від 02 червня 2016 р., протокол № 5/216-12 

 

 

Вчений секретар  

к.і.н., доц. А.В. Меляков 

 

_________________ 

(підпис) 

 



 

 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспіранта кафедри соціальної і гуманітарної політики  

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Білокопитова Дмитра Вікторовича 

 

Тема: «Розвиток взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського 

суспільства в умовах глобалізації» 

 

1. Теоретичні підходи до аналізу громадянського суспільства. 

2. Сучасні моделі відносин між органами державної влади та інститутами 

громадянського суспільства. 

3. Сутність громадянського суспільства та його функції в сучасних умовах. 

4. Глобалізація: поняття, сутність, особливості. 

5. Вплив глобалізації на громадянське суспільство. 

6. Глобальне громадянське суспільство: сутність і функції. 

7. Основні напрямки реформування системи публічного управління в умовах 

глобалізації. 

8. Роль громадянського суспільства у процесах демократизації публічного 

управління. 

9. Розвиток взаємодії між інститутами громадянського суспільства та органами 

публічного управління в розвинених країнах. 

10. Етапи розвитку громадянського суспільства в Україні. 

11. Організаційно-правові засади організації взаємодії між інститутами 

громадянського суспільства та державою в Україні. 

12. Трансформація функцій держави і громадянського суспільства, а також 

способів їх взаємодії в умовах глобалізації. 

13. Напрямки модернізації системи публічного управління в Україні в умовах 

глобалізації. 

14. Роль інститутів громадянського суспільства в системі глобального управління. 

15. Соціальне партнерство як інституційний принцип розвитку відносин держави і 

громадянського суспільства в умовах глобалізації. 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 19 травня 2016 р., протокол № 5 

 

 

Заступник голови Науково-експертної ради  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов 

 
 

__________________ 

(підпис) 

 



 

 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.01 – теорія та історія державного управління 

аспіранта кафедри політології та філософії 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Білоконя Михайла Вячеславовича 

 

Тема: «Демократичне державотворення в Україні в умовах глобалізації» 

 

Науковий керівник: д.держ.упр., проф. Солових В.П. 

 

_________________ 

(підпис) 

 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 19 травня 2016 р., протокол № 5 

 

 

Заступник голови Науково-експертної ради  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов 

 

_________________ 

(підпис) 

 

 

Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України від 02 червня 2016 р., протокол № 5/216-12 

 

 

 

 

Вчений секретар  

к.і.н., доц. А.В. Меляков 

 

_________________ 

(підпис) 



 

 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.01 – теорія та історія державного управління 

аспіранта кафедри політології та філософії 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Білоконя Михайла Вячеславовича 

 

Тема: «Демократичне державотворення в Україні в умовах глобалізації» 

 

1. Сутність та співвідношення публічного управління та державного будівництва. 

2. Концепції штучного та природного походження держави. 
3. Концепції широкого та вузького розуміння сутності держави. 
4. Вплив цивілізаційної та історичної теорій суспільного розвитку на сучасне 

державотворення 
5. Співвідношення понять «народ», «нація» та «держава» у системі публічного 

управління. 
6. Форми демократії та їх вплив на систему публічного управління. 

7. Державотворення в контексті теорії складних систем. 
8. Трансформаційні та деформаційні процеси у суспільно-державних системах. 
9. Системно-інтеграційні засади глобалізації. 

10. Релевантність між процесами демократизації та публічним управлінням в Україні 

за часів незалежності. 
11. Роль політичних ідеологій у становленні системи державного управління. 
12. Трансформація державного суверенітету в контексті глобалізації. 

13. Демократична суспільно-державна система: структура за зміст діяльності . 

14. Вертикальні та горизонтальні зв'язки між базисними елементами суспільно-

державної системи. 
15. Динаміка державотворчих процесів в умовах глобалізації. 
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Заступник голови Науково-експертної ради  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов 

 
 

________________ 

(підпис) 



 

 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.01 – теорія та історія державного управління 

здобувача кафедри політології та філософії 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Забейвороти Тетяни Валентинівни 

 

Тема: «Модернізація системи державного управління в умовах  

децентралізації влади» 

 

Науковий керівник: к.і.н., доц. В.В. Нікітін 

 

_________ 

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 19 травня 2016 р., протокол № 5 

 

Заступник голови Науково-експертної ради  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов 

      

 

___________ 

(підпис) 

 

Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України від 02 червня 2016 р., протокол № 5/216-12 

 

Вчений секретар  

к.і.н., доц. А.В. Меляков 

 

 

____________ 

(підпис) 

 

 



 

 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.01 – теорія та історія державного управління 

здобувача кафедри політології та філософії 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Забейвороти Тетяни Валентинівни 

 

Тема: «Модернізація системи державного управління в 

 умовах децентралізації влади» 
 

1. Поняття «децентралізація влади» у нормативно-правових документах 

України. 

2. Поняття «децентралізація державного управління» в контексті 

децентралізації влади. 

3. Публічна влада як сучасна модель державного управління в умовах 

належного врядування. 

4. Приклади успішного здійснення децентралізації влади у країнах 

Європейського Союзу. 

5. Історичні засади децентралізації влади в умовах України. 

6. Основні історичні форми здійснення децентралізації влади на українських 

землях. 

7. Концепція децентралізації влади у роботах М. Костомарова, 

М. Драгоманова та М. Грушевського. 

8. Поняття «модернізація системи державного управління» в умовах сучасної 

України. 

9. Мета та критерії модернізації державного управління в умовах інтеграції 

України до політичного та економічного простору Європейського Союзу. 

10. Основні напрями децентралізації державного управління у сучасній 

Україні. 

11. Вітчизняна нормативна-правова база здійснення децентралізації влади: 

перспективи вдосконалення. 

12. Провідні напрями здійснення децентралізації влади в Україні. 

13. Критерії ефективності здійснення децентралізації влади в Україні. 

14. Сутність сучасного українського громадського дискурсу відносно сутності 

та цілей процесу децентралізації влади. 

15. Основні проблеми та перешкоди на шляху здійснення децентралізації 

влади в Україні. 
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Заступник голови Науково-експертної ради  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов 

      

_________________  

(підпис)



 

 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління  

здобувача кафедри економічної теорії та фінансів 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Зорі Сергія Юрійовича 

 

Тема: Державне регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності 

 

 

 

Науковий керівник:  

д.е.н., професор О.Ю. Амосов  

 

 

___________________ 

                (підпис) 
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Заступник голови Науково-експертної ради  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов 

 

 

____________________ 

                    (підпис) 

 

 

Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України від 02 червня 2016 р., протокол № 5/216-12 

 

Вчений секретар  

к.і.н., доц. А.В. Меляков                       

 

          

 _____________________ 

                    (підпис) 



 

 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління  

здобувача кафедри економічної теорії та фінансів 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління 

при Президентові України 

Зорі Сергія Юрійовича  

 

Тема: Державне регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності 

 

1. Державне регулювання інтелектуальної власності в ЄС. 

2. Сутність державного регулювання інтелектуальної власності. 

3. Захист інтелектуальної власності як функція державного управління. 

4. Функції органів влади щодо державного управління у сфері захисту 

інтелектуальної власності. 

5. Захист прав інтелектуальної власності в умовах глобалізації. 

6. Нормативно-правове регулювання інтелектуальної власності в Україні. 

7. Передумови адаптації державного регулювання інтелектуальної власності 

України до стандартів ЄС. 

8. Етапи становлення механізмів державного регулювання у сфері 

інтелектуальної власності. 

9. Шляхи удосконалення захисту прав у сфері державного регулювання 

інтелектуальної власності. 

10. Сутність механізмів державного управління у сфері захисту інтелектуальної 

власності. 

11. Складові державного регулювання у сфері інтелектуальної власності. 

12. Поняття механізмів державного регулювання інтелектуальної власності в 

Україні. 

13. Основні механізми державного регулювання інтелектуальної власності в 

Україні. 

14. Альтернативні моделі розвитку системи державного регулювання 

інтелектуальної власності в Україні. 

15. Сучасні тенденції розвитку інтелектуальної власності в Україні. 
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Заступник голови Науково-експертної ради  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов 

 

______________________ 

           (підпис) 



 

 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.01 – теорія та історія державного управління 

аспіранта кафедри державного управління  

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Кваші Андрія Сергійовича 

 

Тема: «Феномени громадянського суспільства і правової держави в теорії публічного 

управління» 

 

 

Науковий керівник: д.держ.упр., проф. В.М. Мартиненко 

 

_________________ 

(підпис) 
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Заступник голови Науково-експертної ради  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов 

 

_________________ 

(підпис) 
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Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.01 – теорія та історія державного управління 

аспіранта кафедри державного управління  

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Кваші Андрія Сергійовича 

 

Тема: «Феномени громадянського суспільства і правової держави в теорії публічного 

управління» 

 

 

1. Теорія суспільного договору в філософсько-політичній думці. 

2. Рефлексії природного права: проблеми відносин людини і влади. 

3. Еволюція ідей громадянського суспільства і правової держави. 

4. Класичні проекти громадянського суспільства і правової держави. 

5. Громадянське суспільство і демократичне державотворення. 

6. Становлення громадянського суспільства в Україні. 

7. Конституційно-правовий статус інститутів громадянського суспільства. 

8. Сільські громади та місцеве самоврядування в умовах становлення громадянського 

суспільства. 

9. Децентралізація процесів державного управління та влади. 

10. Ознаки, принципи і цінності правової держави в сучасності. 

11. Становлення і розвиток правової держави в Україні. 

12. Панування права в правовій державі. Індекс верховенства права. 

13. Концептуалізація публічності в новітньому науковому дискурсі. 

14. Публічна сфера та її роль у громадянському суспільстві. 

15. Публічне управління в умовах дуалізму держави і суспільства. 

 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 19 травня 2016 р., протокол № 5 

 

 

Заступник голови Науково-експертної ради  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов 

 

__________________ 

(підпис) 

 

  



 

 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспіранта кафедри економічної політики та менеджменту 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Сердюка Сергія Анатолійовича 

 

Тема: «Механізми державного регулювання обігу  

земель державної та комунальної власності» 

 

Науковий керівник: д.держ.упр., проф. М.А. Латинін 

 

_________________ 

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 19 травня 2016 р., протокол № 5 

 

 

Заступник голови Науково-експертної ради  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов 

 

_________________ 

(підпис) 

 

Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України від 02 червня 2016 р., протокол № 5/216-12 

 

 

Вчений секретар  

к.і.н., доц. А.В. Меляков 

 

_________________ 

(підпис) 

 

 

 



 

 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспіранта кафедри економічної політики та менеджменту 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Сердюка Сергія Анатолійовича 

 

Тема: «Механізми державного регулювання обігу  

земель державної та комунальної власності» 
 

1. Сутність державного регулювання обігу земель.  

2. Державна політика у сфері обігу земель: сутність та зміст. 

3. Зміст принципів та механізмів реалізації державної політики у сфері обігу 

земель. 

4. Методи та інструменти державної політики у сфері обігу земель. 

5. Реалізація державної політики у сфері обігу земель; поняття, зміст. 

6. Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання 

обігу земель державної та комунальної власності. 

7. Етапи формування та реалізації державної політики у сфері обігу земель. 

8. Особливості реалізації державної політики у сфері обігу земель публічної 

власності. 

9. Суб’єкти державного регулювання обігу земель державної та комунальної 

власності. 

10. Механізми реалізації державної політики у сфері обігу земель публічної 

власності у країнах Європейського Союзу. 

11. Особливості організаційного механізму державного регулювання обігу 

земель у державному та комунальному секторах економіки. 

12. Стан функціонування правового механізму державного регулювання обігу  

земель публічної власності. 

13. Перспективи розвитку системи державного регулювання обігу земель 

державної та комунальної власності в Україні. 

14. Шляхи вдосконалення організаційного механізму державного регулювання 

обігу земель у державному та комунальному секторах економіки. 

15. Напрями вдосконалення правового механізму державного регулювання 

обігу  земель публічної власності. 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 19 травня 2016 р., протокол № 5 
 

 

 

Заступник голови Науково-експертної ради  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов 
 

__________________ 

(підпис) 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-13 

Про затвердження кандидатур на участь в обласному конкурсі «Вища 

школа Харківщини – кращі імена» від Інституту 

 
Заслухавши інформацію першого заступника директора Інституту 

Д.В. Карамишева про затвердження кандидатур на участь в обласному конкурсі 

«Вища школа Харківщини – кращі імена» від Інституту, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити такі кандидатури для участі в обласному конкурсі «Вища школа 

Харківщини – кращі імена» у номінації: 

 «Завідувач кафедри» – к.пед.н., доц. Шур Валерій Матвійович, завідувач 

кафедри іноземних мов; 

 «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» – к.держ.упр., доц. 

Тимоха Денис Анатолійович, доцент кафедри економічної теорії та менеджменту; 

 «Викладач гуманітарних дисциплін» – д.держ.упр., проф. Сичова 

Вікторія Вікторівна, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики; 

 «Декан факультету» – к.ф.-м.н., доц. Минко Петро Євгенович, декан 

факультету соціально-економічного управління. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Інституту А.В. Мелякова. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Вчений секретар 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 
 

 

 

  



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-14 

Про впровадження Закону України від 10 грудня 2015 року 

№ 889-VII «Про державну службу», який вступив в дію з 01.05.2016 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера фінансово-

економічного управління О.О. Хлєбникову, начальника відділу кадрів О.А. Носик, 

про впровадження Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VII «Про державну 

службу», який вступив в дію з 01.05.2016 р., Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію про впровадження Закону України від 10 грудня 2015 року 

№ 889-VII «Про державну службу», який вступив в дію з 01.05.2016 р. взяти до уваги. 

2. Керівникам структурних підрозділів провести роз’яснення серед підлеглих 

працівників щодо впровадження Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VII 

«Про державну службу», який вступив в дію з 01.05.2016 р. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Учений секретар 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 А. МЕЛЯКОВ 

 

  
  



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-15 

Про зміни у складі Наглядової ради ХарРІ НАДУ 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Д.В. Карамишева щодо зміни у складі Наглядової ради Інституту, Вчена 

рада УХВАЛИЛА:   

1. Ввести до складу Наглядової ради ХарРІ НАДУ Коваленка Віктора 

Миколайовича (підстава – лист В.М. Коваленка від 27.05.2016 р. № 01-44/1259). 

2 Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Учений секретар 

Д. КАРАМИШЕВ  

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 


