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26 червня 2018 р. 

протокол № 5/239 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про затвердження змін до Правил прийому до 

ХарРІ НАДУ в 2018 році 

 

Золотарьов В.Ф. 

Проект рішення: 

Золотарьов В.Ф. 

 

2 Про затвердження освітньо-професійної програми 

«Публічне управління та адмініструваня» та 

навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти 

зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» освітнього ступеня магістр для 

слухачів прийому 2018 року 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В., 

Газарян С.В., 

Горожанкіна В.І. 

 

3 Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур для 

участі у конкурсі на призначення обласної 

персональної стипендій ім. О.С. Масельського 

Смаглюк А.А. 

Проект рішення: 

 Орел Ю.Л. 

 

4 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження аспірантки 

Грабар Н.С.  

Мартиненко В.М. 

Проект рішення: 

Мартиненко В.М. 

 

5 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспірантки Озаровської А.В. 

 

Дзюндзюк В.Б. 

Проект рішення: 

Дзюндзюк В.Б. 

 

6 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження здобувача 

І.С. Полехіної 

Дзюндзюк В.Б. 

Проект рішення: 

Дзюндзюк В.Б. 

 

7 Про затвердження додаткових програм до 

кандидатських іспитів зі спеціальностей галузі науки 

«Державне управління» 

 

Мартиненко В.М., 

Дзюндзюк В.Б., 

Латинін М.А., 

Величко Л.Ю. 

Проект рішення: 

Мартиненко В.М., 

Дзюндзюк В.Б., 

Латинін М.А., 

Величко Л.Ю. 

 



 

8 Про рекомендацію до друку наукових праць 

ХарРІ НАДУ 

 

Єлагін В.П., 

Мартиненко В.М., 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Єлагін В.П., 

Мартиненко В.М., 

Гришина Н.М. 

9 Про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ 

в січні-червні 2018 р. і затвердження плану роботи на 

серпень-грудень 2018 р. 

 

Меляков А.В. 

Проект рішення: 

Меляков А.В. 

  

10 Різне  
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 26 червня 2018 року, протокол № 5/239-1 

 

Про затвердження змін до Правил прийому до ХарРІ НАДУ в 2018 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова про затвердження змін 

до Правил прийому до ХарРІ НАДУ в 2018 році, на  виконання  наказу  Міністерства  

освіти  і  науки  України  від 23.04.2018  № 409, зареєстрованого  в  Міністерстві  

юстиції  України 17 травня 2018 р. за № 600/32052 «Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів», відповідно до Положення про прийом слухачів до 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255, 

Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 

магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 зі змінами, внесеними постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 482 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України», Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити зміни до Правил прийому на навчання до Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України в 2018 році. 

2. Приймальній комісії Інституту забезпечити дотримання вимог Правил 

прийому із змінами до Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України в 2018 році. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти директора Інституту 

Л.О. Бєлову. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 26 червня 2018 року, протокол № 5/239-2 
 

Про затвердження освітньо-професійної програми «Публічне управління та 

адмініструваня» та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня 

магістр для слухачів прийому 2018 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Карамишева Д.В. про затвердження освітньо-професійної програми 

«Публічне управління та адмініструваня» та навчальних планів підготовки здобувачів 

вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

освітнього ступеня магістр для слухачів прийому 2018 року, Вчена рада констатує, 

що проекти навчальних планів підготовки магістрів зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» для слухачів прийому 2018 року були розроблені з 

урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 482 «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», обговорені та 

рекомендовані рішеннями Вченої ради факультету публічного управління та 

адміністрування (протокол № 9 від 25 червня 2018 року) та Науково-методичної ради 

(протокол №4 від 25 червня 2018 року). 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити освітньо-професійну програму «Публічне управління та 

адмініструваня» та навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня 

магістр для слухачів прийому 2018 року за денною, вечірньою, заочною та заочно-

дистанційною формами навчання.  

2. Урахувати можливі зміни до нормативної частини навчальних планів 

(підстава – рішення Вченої Ради НАДУ), шляхом внесення відповідних змін до 

навчальних 2018 р. набору в ХарРІ НАДУ та їх затвердженням у встановленому 

порядку. 

3. Схвалити графік освітнього процесу в Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України на 2018-2019 навчальний рік. 

4. Декану факультету публічного управління та адміністрування (Бульба В.Г.) 

підготувати робочі навчальні плани підготовки магістрів зі спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» на 2018-2019 навчальний рік до 30 червня 

2018 року. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

Голова Вченої ради 
 

Вчений секретар 

Л. БЄЛОВА 
 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 26червня 2018 року, протокол № 5/239-3 

 

Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур для участі 

у конкурсі на призначення обласної персональної стипендії 

ім. О.С. Масельського  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника декана факультету 

соціально-економічного управління А.А. Смаглюк про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо 

кандидатур для участі у конкурсі на призначення обласної персональної стипендії 

ім. О.С. Масельського у 2018/2019 навчальному році, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатуру Бірюкової Олександри Вадимівни, студентки 

III курсу денної форми навчання групи УД-15, голови Студентської ради факультету 

для участі у конкурсі на призначення обласної персональної стипендії 

ім. О.С. Масельського у 2018/2019 навчальному році (підстава – рішення Вченої ради 

факультету соціально-економічного управління від 20 червня 2018 р., протокол № 6). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

А.В. Мелякова. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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від 26 червня 2018 року, протокол № 5/239-4 

 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності  

дисертаційного дослідження аспірантки Н.С. Грабар 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри державного 

управління В.М. Мартиненка про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта Н.С. Грабар, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертації аспіранта Грабар Наталії Сергіївни «Феномен 

бюрократизму в умовах становлення системи публічного управління в Україні», 

(попередня редакція: «Управління забезпеченням якості надання адміністративних 

послуг на місцевому рівні»), науковий керівник – к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов. 

Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 

21.06.2018 р., № 6. 

2. Змінити шифр спеціальності дисертації аспіранта Грабар Наталії Сергіївни з 

25.00.04 – місцеве самоврядування на 25.00.01 – теорія та історія державного 

управління. Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради 

ХарРІ НАДУ від 21.06.2018 р., № 6. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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від 26 червня 2018 року, протокол № 5/239-5 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспірантки Озаровської А.В. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

філософії В.Б. Дзюндзюка про уточнення і затвердження теми А.В. Озаровської, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертації аспірантки Озаровської Анастасії Вікторівни 

«Державне управління забезпеченням якості у сфері вищої освіти» (попередня редакція: 

«Менеджмент якості як інструмент державного регулювання діяльності вищих 

навчальних закладів»), науковий керівник – д.держ.упр., проф. В.П. Солових. 

Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 

21.06.2018 р., № 6. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 червня 2018 року, протокол № 5/239-6 

 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності  

дисертаційного дослідження здобувача І.С. Полехіної 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

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

спеціальності дисертаційного дослідження здобувача І.С. Полехіної, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертації здобувача Полехіної Ірини Сергіївни «Механізми 

розвитку корпоративної культури публічного управління в Україні», (попередня 

редакція: «Теоретичні засади реалізації концепції сталого людського розвитку в 

Україні»), науковий керівник – д.держ.упр., проф. О.М. Крутій. Підстава: витяг з 

протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 21.06.2018 р., № 6. 

2. Змінити шифр спеціальності дисертації здобувача Полехіної Ірини Сергіївни з 

25.00.01 – теорія та історія державного управління на 25.00.02 – механізми державного 

управління. Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради 

ХарРІ НАДУ від 21.06.2018 р., № 6. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 червня 2018 року, протокол № 5/239-7 

 

Про затвердження додаткових програм до кандидатських іспитів зі 

спеціальностей  галузі науки «Державне управління» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри державного 

управління В.М. Мартиненка, завідувача кафедри політології та філософії 

В.Б. Дзюндзюка, завідувача кафедри економічної політики та менеджменту 

М.А. Латиніна, завідувача кафедри права та європейської інтеграції Л.Ю. Величко 

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. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

ХарРІ НАДУ А.О. Кузнецову і головам екзаменаційних комісій 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 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 



 

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 

Грабар Наталії Сергіївни 

 

Тема: «Феномен бюрократизму в умовах становлення системи публічного управління 

в Україні» 

 

Науковий керівник:  

к.держ.упр., доц. Кузнецов А.О. 

 

____________________ 

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 21 червня 2018 р., протокол №  6 

 

 

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 26 червня 2018 р., протокол № 5/239-7 

 

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 державного управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Грабар Наталії Сергіївни 

 

Тема: «Феномен бюрократизму в умовах становлення системи публічного управління 

в Україні» 

 
1. Бюрократія та бюрократизм як суспільні явища. 

2. Базові теорії бюрократії в теорії менеджменту та публічного управління. 

3. Форми і ознаки раціональної бюрократії за М. Вебером. 

4. Бюрократія як ,,соціальне зло” за К. Марксом. 

5. Феноменологія бюрократії за М. Кроз’є. 

6. Бюрократія як  соціальна загроза за Р. Мертоном. 

7. Прояви бюрократизму в діяльності органів публічної влади: історичний 

аспект. 

8. Зарубіжний досвід запобігання проявам бюрократизму в діяльності органів 

публічної влади.  

9. Теорія “Новоївеберівської держави”: основні положення та форми реалізації 

в суспільній практиці. 

10. Європейський адміністративний простір у вимірах теорії раціональної 

бюрократії. 

11. Соціальні виміри проявів бюрократизму в діяльності органів публічної 

влади України (за результатами соціологічного дослідження). 

12. Екзистенціональні виміри бюрократизму в діяльності публічного 

службовця.  

13. Участь громадськості в запобіганні проявам бюрократизму в публічному 

управлінні України. 

14. Бюрократія як соціальний прошарок в історичному контексті 

державотворення. 

15. Сучасні методи та інструменти запобігання проявам бюрократизму в 

діяльності органів публічної влади України. 

 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 21 червня 2018 р., протокол № 6 

 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев  

 

_____________________ 

                (підпис) 

 
 



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспіранта кафедри політології та філософії  

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Озаровської Анастасії Вікторівни 

 

Тема: «Державне управління забезпеченням якості у сфері вищої освіти»  

 

Науковий керівник 

д.держ.упр., проф. В. П. Солових 

 

____________________ 

              (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 21 червня 2018 р., протокол №  6 

 

 

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 26 червня 2018 р., протокол № 5/239-7 

 

 

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 політології та філософії  

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Озаровської Анастасії Вікторівни 

 

Тема: «Державне управління забезпеченням якості у сфері вищої освіти»  

 

1. Поняття «якість» та «управління якістю».  

2. Концепція «Всеохоплююче управління якістю»(Total Quality Management). 

3. Порівняння японського, американського та європейського досвіду 

управління якістю. 

4. Еволюція систем державного управління та вищої освіти.  

5. Вища освіта як чинник суспільних трансформацій та ресурсний механізм 

державного управління. 

6. Європейський контекст розвитку сфери вищої освіти в Україні.  

7. Нормативно-правове забезпечення якості в державному управлінні сучасної 

України. 

8. Готовність органів державного управління та закладів вищої освіти в Україні 

до розвитку якості сфери вищої освіти. 

9. Шляхи підвищення якості освітніх послуг в Україні. 

10. Управління якістю в закладах вищої освіти. 

11. Маркетинг на ринку освітніх послуг.  

12. Механізми реалізації програмно-цільового управління сферою вищої 

освіти. 

13. Модель державного управління якістю в сфері вищої освіти. 

14. Концептуальні положення щодо удосконалення механізмів державного 

впливу на економічні й соціальні процеси засобами модернізації сфери вищої освіти. 

15. Сучасні показники оцінювання якості вищої освіти. 

 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 21 червня 2018 р., протокол №  6 

 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев  

 

_____________________ 

                (підпис) 

 
  



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

здобувача кафедри політології та філософії 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Полехіної Ірини Сергіївна 

Тема: «Механізми розвитку корпоративної культури в публічному управлінні» 

 

Науковий керівник: д.держ.упр., проф. О.М.Крутій 

 

_________________ 

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 21 червня 2018 р., протокол № 6 

 

 

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 26 червня 2018 р., протокол № 5/239-7 

 

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 політології та філософії 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Полехіної Ірини Сергіївни 

 

Тема: «Механізми розвитку корпоративної культури публічного управління в 

Україні» 
 

1. Механізми розвитку корпоративної культури в публічному управлінні  

2. Аксіологічний рівень розвитку корпоративної культури: 

державноуправлінський аспект. 

3. Підходи до дослідження аксіологічних вимірів розвитку корпоративної 

культури в публічному управлінні. 

4. Сучасні засоби та інструменти розвитку корпоративної культури в 

публічному управлінні. 

5. Генезис наукових підходів до розкриття змісту корпоративної культури в 

публічному управлінні. 

6. Методи  розвитку корпоративної культури в публічному управлінні.  

7. Особливості розвитку корпоративної культури в публічному управлінні 

України. 

8. Суб’єкти управління розвитком корпоративної культури в публічному 

управлінні. 

9. Основні підходи до розвитку корпоративної культури в публічному 

управлінні. 

10. Особливості соціокультурного підходу до формування ціннісної системи в 

публічному управлінні. 

11. Структура корпоративних цінностей в сучасному публічному управлінні. 

12. Розвиток корпоративної культури в публічному управлінні в зарубіжних 

країнах. 

13. Організаційно-правовий механізм державного управління розвитку 

корпоративної культури в сучасних умовах України. 

14. Особливості соціально-психологічного механізму управління розвитком 

корпоративної культури в публічному управлінні. 

15.  Функціонування механізмів управління розвитком корпоративної культури 

органів публічної влади в сучасних умовах. 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 21 червня 2018 р., протокол № 6 

 

Голова Науково-експертної ради 

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 

_______________ 

(підпис) 



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

здобувача наукового ступеня кандидата наук кафедри економічної політики та 

менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Леонової Олени Олегівни 

 

Тема: «Механізми державного регулювання у сфері детінізації  

економічних відносин в Україні» 

 

Науковий керівник  

д.держ.упр., проф. Латинін М.А. 

 

____________________ 

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 21 червня 2018 р., протокол № 6 

 

 

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 
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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 наукового ступеня кандидата наук кафедри економічної політики та 

менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Леонової Олени Олегівни 

 

Тема: «Механізми державного регулювання у сфері детінізації  

економічних відносин в Україні» 

 

16. Детінізація економічних відносин як об’єкт державного регулювання. 

17. Визначення механізмів та характерних ознак тіньової економічної 

діяльності. 

18. Державне регулювання економічної діяльності та її класифікація. 

19. Механізми державного регулювання у сфері детінізації економіки України 

на сучасному етапі. 

20. Визначення поняття та характерні ознаки механізмів державного 

регулювання. 

21. Історія розвитку механізму державного регулювання детінізації 

економічних відносин в Україні. 

22. Основні складові формування механізму державного регулювання 

детінізації економічних відносин в Україні.  

23. «Економічна амністія» як основа впровадження механізмів державного 

регулювання детінізації економіки за кордоном. 

24. Досвід щодо державних механізмів детінізації економічної системи в 

європейських країнах. 

25. Становлення системи державного регулювання у сфері детінізації 

економіки в Україні. 

26. Модель тіньової виробничої діяльності зареєстрованого і   

незареєстрованого підприємства та їх взаємодія з органами податкової адміністрації. 

27. Пріоритети державного управління у сфері економічної безпеки. 

28. Механізми державного реагування на загрози економічній безпеці. 

29. Формування комплексного механізму державного регулювання у сфері 

детінізації економічних відносин в Україні. 

30. Удосконалення правового механізму державного регулювання. 
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від 21 червня 2018 р., протокол № 6 

 

Голова Науково-експертної ради 

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 

_________________ 

(підпис) 

  



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.01 – теорія та історія державного управління 

аспіранта кафедри права та європейської інтеграції 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Нікіпєлової Євгенії Миколаївни 

 

Тема: «Державне управління безпековою політикою Республіки Польща:  

досвід для України» 

 

 

Науковий керівник  

к.ю.н., доц. Л.Ю. Величко 

 

____________________ 

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 21 червня 2018 р., протокол № 6 

 

 

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 26 червня 2018 р., протокол № 5/239-7 

 

 

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 права та європейської інтеграції 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Нікіпєлової Євгенії Миколаївни 

 

Тема: «Державне управління безпековою політикою Республіки Польща:  

досвід для України» 

 

1. Поняття “безпека” у державному управлінні й міжнародних відносинах. 

2. Безпекова політика України і Республіки Польща: сутність та відмінності. 

3. Характеристика інститутів ЄС, що реалізовують Європейську політику 

безпеки й оборони. 

4. Зміст та еволюція Європейської політики безпеки й оборони. 

5. Нормативно-правове забезпечення державного управління безпековою 

політикою Республіки Польща. 

6. Державна політика національної безпеки України: стан та перспективи 

розвитку. 

7. Система національної безпеки України. 

8.  Форми участі європейських держав у Європейській політиці безпеки й 

оборони. 

9.  Організаційно-економічні аспекти державного управління безпековою 

політикою Республіки Польща. 

10.  Розвиток сучасних спільних ініціатив України та Республіки Польща у 

галузі безпеки. 

11. Стратегічний напрям зовнішньополітичного розвитку Республіки Польща у 

галузі безпеки. 

12. Система національної безпеки Республіки Польща. 

13. Напрямки співробітництва Республіки Польща з ЄС та НАТО у галузі 

безпеки. 

14. Шляхи розвитку співробітництва України з ЄС та НАТО у галузі безпеки. 

15. Комплексний підхід Республіки Польща у питаннях безпеки. 

 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 21 червня 2018 р., протокол № 6 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 

_____________________ 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26червня 2018 року, протокол № 5/239-8 

 

Про рекомендацію до друку наукових праць ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри соціальної і 

гуманітарної політики В.П. Єлагіна, завідувача кафедри державного управління 

В.М. Мартиненка, першого заступника директора Д.В. Карамишева про 

рекомендацію до друку навчально-методичних та наукових праць ХарРІ НАДУ, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

– колективну монографію «Ґендерна політика в Україні: особливості та 

напрями підвищення результативності». Автори: Сичова В.В., Бєлова Л.О., 

Єлагін В.П., за заг. ред. д.держ.упр., проф. Сичової В.В. Рецензенти: Грицяк Н.В., 

д.держ.упр., професор, професор, професор кафедри реклами та зв’язків з 

громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Руденко О.М., д.держ.упр., професор, професор кафедри 

публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного 

технологічного університету. Обсяг: 15 обл.-вид. арк. Тираж 200 прим. Коштом 

упорядників; 

– монографію к.вет.н., доц., доцента кафедри державного управління 

ХарРІ НАДУ Дідок Юлії Валентинівни «Становлення та розвиток державного 

управління ветеринарною медициною в Україні», виконаної в рамках дисертаційного 

дослідження на тему «Державне управління розвитком ветеринарної медицини в 

контексті реалізації євроінтеграційної політики України» (спеціальність 25.00.01 – 

теорія та історія державного управління; науковий консультант – д.держ.упр., проф., 

завідувач кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України В.Б. Дзюндзюк). Рецензенти: М.М. Білинська, д.держ.упр., 

проф., віце-президент Національної академії державного управління при 

Президентові України; В.П. Єлагін, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри соціальної і 

гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України; 

І.О. Парубчак, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені І.З. Ґжицького; Г.П. Пасемко д.держ.упр., проф., завідувач 

кафедри економічної теорії Харківського національного аграрного університету 



 

ім. В.В. Докучаєва. Обсяг: 16,2 обл.-вид. арк. Тираж 200 прим. Видання за власний 

кошт автора;  

– збірник наукових праць «Державне будівництво» № 1 за 2018 р. Обсяг: 

9,1 обл.-вид. арк. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 
 

 

 
  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26червня 2018 року, протокол № 5/239-9 

 

Про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ в січні-червні 2018 р. і 

затвердження плану роботи на серпень-грудень 2018 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

ХарРІ НАДУ А.В. Мелякова про виконання плану роботи Вченої ради за січень – 

червень 2018 року і затвердження плану роботи на серпень – грудень 2018 року, 

Вчена рада відзначає, що протягом звітного періоду всі засідання відбувалися 

відповідно до плану роботи, Положення та Регламенту Вченої Ради. Анонси засідань, 

проекти порядку денного та рішення Вченої ради своєчасно розміщувалися на 

офіційному сайті Інституту.  

Всього протягом звітного періоду відбулося п’ять засідань Вченої ради в ході 

яких було розглянуто і винесено рішення по понад сорока питанням порядку денного. 

Враховуючи вищенаведене, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію ученого секретаря Вченої ради ХарРІ НАДУ А.В. Мелякова 

взяти до уваги. 

2. Ученому секретарю Вченої ради забезпечувати своєчасне оновлення 

Регламенту та Положення про Вчену раду у відповідності до змін діючого 

законодавства. 

3. Ученому секретарю Вченої ради забезпечити виконання вимог Положення 

про Вчену раду в частині дотримання термінів інформування членів Ради про порядок 

денний засідань (не менш ніж за два робочі дні до засідання Ради).  

4. Схвалити представлений план роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ на серпень – 

грудень 2018 року (додається). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ НАДУ 

Л.О. Бєлову. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 



 

Додаток  

до рішення Вченої ради 

від 26 червня 2018 р., 

 протокол № 5/239-9 

ПЛАН РОБОТИ 

Вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України  

на серпень – грудень 2018 року 

Серпень 

1 Про затвердження звіту про виконання індивідуальних планів  

професорсько-викладацьким складом кафедр ХарРІ НАДУ  

за 2017-2018 навчальний рік та кількості професорсько-

викладацького складу ХарРІ НАДУ на 2018/2019 н.р. 

Д.В. Карамишев, 

В.І. Горожанкіна 

 

2 Про готовність кафедральних колективів до 2018/2019 н.р.  Д.В. Карамишев 

 

Вересень 

1 Про підсумки прийому слухачів та студентів до ХарРІ НАДУ 

в 2018 році та затвердження Плану організаційних та 

профорієнтаційних заходів у 2018/2019 роках 

В.Ф. Золотарьов  

2 Про рекомендацію до зарахування до докторантури 

ХаРІ НАДУ в 2018 р. 

А.О. Кузнецов  

 

3 Про результати атестації аспірантів, докторантів та здобувачів 

ХарРІ НАДУ за 2017/2018н.р. 

А.О. Кузнецов  

 

 

Жовтень 

1 Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної 

роботи кафедри управління персоналом та економіки праці в 

2017-2018 рр. 

Н.В. Статівка 

2 Про затвердження тем дисертацій докторантів і аспірантів 

2018 року набору 

А.О. Кузнецов  

 

3 Про затвердження індивідуальних планів наукової роботи 

аспірантів (докторантів) ХарРІ НАДУ 2018 року вступу 

А.О. Кузнецов  

 

4 Про затвердження індивідуальних навчальних планів 

аспірантів ХарРІ НАДУ 2018 року вступу 

А.О. Кузнецов  

 

 

Листопад 

1 Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної 

роботи кафедри економічної політики та менеджменту в 2017-

2018 рр. 

М.А. Латинін 

2 Про результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ в 2018 р. Д.В. Карамишев 

Грудень 

1 Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної 

роботи кафедри інформаційних технологій і систем 

управління в 2017-2018 рр. 

О.В. Орлов 

2 Про виконання плану роботи Вченої ради за січень – грудень 

2018 р. і затвердження плану роботи Вченої ради на січень – 

червень 2019 р. 

А.В. Меляков 

 

 
Вчений секретар         А.В. Меляков 


