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        26 листопада 2019 р. 

 протокол № 10/254 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про обрання на посади науково-педагогічних 

працівників ХарРІ НАДУ 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Носик О.А. 

2 Про підтримку кандидатури доктора політичних наук, 

професора, державного секретаря Міністерства фінансів 

України Ващенка Костянтина Олександровича щодо 

обрання дійсним членом (академіком) Національної 

академії педагогічних наук України по відділенню 

професійної освіти і освіти дорослих 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Носик О.А. 

3 Про внесення змін до Положення про стипендіальне 

забезпечення слухачів, аспірантів і докторантів та 

стажування слухачів Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, які 

навчаються за державним замовленням на денній формі 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

 Кузнецов А.О. 

4 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри регіонального розвитку та 

місцевого самоврядування в 2017-2019 навч. рр. 

Карамишев Д.В., 

Куц Ю.О. 

Проект рішення: 

Куц Ю.О., 

члени комісії  

5 Про організаційні заходи щодо забезпечення державної 

атестації на факультеті публічного управління та 

адміністрування 2019 року випуску 

Бульба В.Г. 

Проект рішення: 

Бульба В.Г. 

6 Про вшанування пам’яті директора Харківського 

регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при 

Президентові України (1995-2005 рр.) – Мостового 

Григорія Івановича 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В. 

7 Про схвалення складу та графіку роботи екзаменаційних 

комісій для проведення державних іспитів і захисту 

випускних кваліфікаційних робіт у 2020 році 

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Горожанкіна В.І.,  

Козлов К.І.,  

Бульба В.Г. 

8 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

 Кузнецов А.О. 

9 Про внесення змін до Положення про екзаменаційну 

комісію Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

Горожанкіна В.І. 

Проект рішення: 

Горожанкіна В.І. 

 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 листопада 2019 року, протокол № 10/254-1 

 

Про обрання на посади науково-педагогічних працівників ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про обрання на посади науково-педагогічних працівників: 

професора кафедри державного управління – 0,75 ставки; доцента кафедри 

державного управління – 1 ставка; доцента кафедри регіонального розвитку та 

місцевого самоврядування – 1 ставка; професора кафедри економічної політики та 

менеджменту – 1,25 ставки; доцента кафедри економічної політики та менеджменту – 

0,5 ставки; доцента кафедри управління персоналом та економіки праці – 0,5 ставки; 

доцента кафедри права та європейської інтеграції – 0,5 ставки; завідувача кафедри 

політології та філософії – 1 ставка; доцента кафедри політології та філософії –1,75 

ставки; старшого викладача кафедри політології та філософії – 0,5 ставки; доцента 

кафедри соціальної і гуманітарної політики – 1 ставка; доцента кафедри 

інформаційних технологій і систем управління – 0,75 ставки; завідувача кафедри 

української мови  – 1 ставка; завідувача кафедри іноземних мов  – 1 ставка; доцента 

кафедри іноземних мов  – 0,25 ставки; старшого викладача кафедри іноземних мов – 

1 ставка, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Для проведення таємного голосування обрати лічильну комісію у складі трьох 

осіб: К.І. Козлов, О.В. Орлов, М.М. Коваленко. Голова лічильної комісії – К.І. Козлов. 

2. На підставі таємного голосування («за» – 32, що складає 97 % присутніх, 

«проти» – немає, що складає 0 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Дідок Юлія Валентинівна обрана на посаду професора 

кафедри державного управління (0,75 ставки) ХарРІ НАДУ. 

3. На підставі таємного голосування («за» – 30, що складає 91 % присутніх, 

«проти» – 2, що складає 6 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Олешко Олексій Миколайович обраний на посаду 

доцента кафедри державного управління (1 ставка) ХарРІ НАДУ. 

4. На підставі таємного голосування («за» – 32, що складає 97 % присутніх, 

«проти» – немає, що складає 0% присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) в вважати, що Дорошенко Олеся Володимирівна обрана на посаду 

доцента кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування (1 ставка) 

ХарРІ НАДУ. 

5. На підставі таємного голосування («за» – 32, що складає 97 % присутніх, 

«проти» – немає, що складає 0% присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 



 

3 % присутніх) вважати, що Дідок Юлія Валентинівна обрана на посаду професора 

кафедри економічної політики та менеджменту (0,25 ставки) ХарРІ НАДУ. 

6. На підставі таємного голосування («за» – 32, що складає 97 % присутніх, 

«проти» – немає, що складає 0% присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Дунаєв Ігор Володимирович обраний на посаду 

професора кафедри економічної політики та менеджменту (1 ставка) ХарРІ НАДУ. 

7. На підставі таємного голосування («за» – 32, що складає 97 % присутніх, 

«проти» – немає, що складає 0% присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Чернятіна Вікторія Анатоліївна обрана на посаду доцента 

кафедри економічної політики та менеджменту (0,5 ставки) ХарРІ НАДУ. 

8. На підставі таємного голосування («за» – 31, що складає 94 % присутніх, 

«проти» – 1, що складає 3 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Кучерява Каріна Якупівна обрана на посаду доцента 

кафедри управління персоналом та економіки праці (0,5 ставки) ХарРІ НАДУ. 

9. На підставі таємного голосування («за» – 32, що складає 97 % присутніх, 

«проти» – 0, що складає 0 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Білоконь Михайло Вячеславович обраний на посаду 

доцента кафедри права та європейської інтеграції (0,5 ставки) ХарРІ НАДУ. 

10. На підставі таємного голосування («за» – 31, що складає 94 % присутніх, 

«проти» – 1, що складає 3 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Дзюндзюк Вячеслав Борисович обраний на посаду 

завідувача кафедри політології та філософії (1 ставка) ХарРІ НАДУ. 

11. На підставі таємного голосування («за» – 31, що складає 94 % присутніх, 

«проти» – 1, що складає 3 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Котуков Олександр Анатолійович обраний на посаду 

доцента кафедри політології та філософії (1 ставка) ХарРІ НАДУ. 

12. На підставі таємного голосування («за» – 31, що складає 94 % присутніх, 

«проти» – 1, що складає 3 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Котукова Тетяна Валентинівна обрана на посаду доцента 

кафедри політології та філософії (0,25 ставки) ХарРІ НАДУ. 

13. На підставі таємного голосування («за» – 31, що складає 94 % присутніх, 

«проти» – 1, що складає 3 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Батюк Анна Анатоліївна обрана на посаду доцента 

кафедри політології та філософії (0,5 ставки) ХарРІ НАДУ. 

14. На підставі таємного голосування («за» – 30, що складає 91 % присутніх, 

«проти» – 2, що складає 6 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Знаткова Олена Миколаївна обрана на посаду старшого 

викладача кафедри політології та філософії (0,5 ставки) ХарРІ НАДУ. 

15. На підставі таємного голосування («за» – 31, що складає 94 % присутніх, 

«проти» – 1, що складає 3 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Дзюндзюк Борис В’ячеславович обраний на посаду 

доцента кафедри соціальної і гуманітарної політики (0,25 ставки) ХарРІ НАДУ. 

16. На підставі таємного голосування («за» – 31, що складає 94 % присутніх, 



 

«проти» – 0, що складає 0 % присутніх, недійсних бюлетенів – 2, що складає 

6 % присутніх) вважати, що Садовська Ліна Миколаївна обрана на посаду доцента 

кафедри соціальної і гуманітарної політики (0,75 ставки) ХарРІ НАДУ. 

17. На підставі таємного голосування («за» – 32, що складає 97 % присутніх, 

«проти» – 0, що складає 0 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Серенок Артем Олексійович обраний на посаду доцента 

кафедри інформаційних технологій і систем управління (0,75 ставки) ХарРІ НАДУ. 

18. На підставі таємного голосування («за» – 32, що складає 97 % присутніх, 

«проти» – 0, що складає 0 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Редін Петро Олексійович обраний на посаду завідувача 

кафедри української мови (1 ставка) ХарРІ НАДУ. 

19. На підставі таємного голосування («за» – 31, що складає 94 % присутніх, 

«проти» – 1, що складає 3 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Шур Валерій Матвійович обраний на посаду завідувача 

кафедри іноземних мов (1 ставка) ХарРІ НАДУ. 

20. На підставі таємного голосування («за» – 32, що складає 97 % присутніх, 

«проти» – 0, що складає 0 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Амосова Лариса Володимирівна обрана на посаду 

доцента кафедри іноземних мов (0,25 ставки) ХарРІ НАДУ. 

21. На підставі таємного голосування («за» – 31, що складає 94 % присутніх, 

«проти» – 1, що складає 3 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Копієвська Людмила Анатоліївна обрана на посаду 

старшого викладача кафедри іноземних мов (0,25 ставки) ХарРІ НАДУ. 

22. На підставі таємного голосування («за» – 31, що складає 94 % присутніх, 

«проти» – 1, що складає 3 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Шабі Світлана Василівна обрана на посаду старшого 

викладача кафедри іноземних мов (0,5 ставки) ХарРІ НАДУ. 

23. На підставі таємного голосування («за» – 31, що складає 94 % присутніх, 

«проти» – 1, що складає 3 % присутніх, недійсних бюлетенів – 1, що складає 

3 % присутніх) вважати, що Меліхов Костянтин Вікторович обраний на посаду 

старшого викладача кафедри іноземних мов (0,25 ставки) ХарРІ НАДУ. 

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 листопада 2019 року, протокол № 10/254-2 

 

Про підтримку кандидатури доктора політичних наук, професора, державного 

секретаря Міністерства фінансів України Ващенка Костянтина Олександровича 

щодо обрання дійсним членом (академіком) Національної академії педагогічних 

наук України по відділенню професійної освіти і освіти дорослих 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

ХарРІ НАДУ при Президентові України Д.В. Карамишева про підтримку кандидатури 

доктора політичних наук, професора, державного секретаря Міністерства фінансів 

України Ващенка Костянтина Олександровича щодо обрання дійсним членом 

(академіком) Національної академії педагогічних наук України по відділенню 

професійної освіти і освіти дорослих, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Підтримати кандидатуру доктора політичних наук, професора, державного 

секретаря Міністерства фінансів України Ващенка Костянтина Олександровича щодо 

обрання дійсним членом (академіком) Національної академії педагогічних наук 

України по відділенню професійної освіти і освіти дорослих. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

 

 

 

 



 

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 листопада 2019 року, протокол № 10/254-3 

 

Про внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення слухачів, 

аспірантів і докторантів та стажування слухачів Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України, які навчаються за державним  

замовленням на денній формі 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова щодо внесення змін до Положення 

про стипендіальне забезпечення слухачів, аспірантів і докторантів та стажування 

слухачів Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, які навчаються за 

державним замовленням на денній формі, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу з координації наукової роботи та 

докторантури А.О. Кузнецова взяти до відома. 

2. Затвердити нову редакцію п. 4 Положення про стипендіальне забезпечення 

слухачів, аспірантів і докторантів та стажування слухачів Харківського регіонального 

інституту державного управління національної академії державного управління при 

Президентові України (Додаток). 

3. Головному бухгалтеру-начальнику відділу планування фінансів, 

бухгалтерського обліку і звітності О.О. Хлєбниковій до 01.12.2019 р. підготувати 

відповідний наказ про внесення змін до п. 4 Положення про стипендіальне 

забезпечення слухачів, аспірантів і докторантів та стажування слухачів Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 
 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 



 

 
Додаток 

до рішення Вченої ради 

від 26 листопада 2019 року 

№ 10/254-3 

 

ЗМІНИ 

до Положення про стипендіальне забезпечення слухачів, аспірантів і докторантів 

та стажування слухачів Харківського регіонального інституту державного 

управління національної академії державного управління при Президентові 

України, які навчаються за державним замовленням на денній формі 

(нова редакція пункту 4 Положення) 

 

4. Порядок надання матеріальної допомоги та заохочення 

 

4.1. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за участь у 

громадській та науково-дослідницькій діяльності, Харківський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (далі – Інститут) має право надавати матеріальну допомогу та 

заохочення аспірантам, які навчаються за державним замовленням за денною формою 

(з відривом від виробництва), за рахунок та в межах коштів, передбачених у 

кошторисі Інституту для стипендіального забезпечення. 

4.2. Максимальний розмір матеріальної допомоги, як правило, не може 

перевищувати 2-кратний розмір стипендії, встановлений для аспірантів, які 

навчаються за державним замовленням на денній формі (з відривом від виробництва). 

 Розмір матеріальної допомоги аспірантам, які навчаються за державним 

замовленням на денній формі (з відривом від виробництва), визначається рішенням 

Стипендіальної комісії. 

4.2.1. Питання щодо надання матеріальної допомоги аспірантам, які 

навчаються за державним замовленням за денною формою (з відривом від 

виробництва), за рахунок та в межах коштів, передбачених у кошторисі Інституту для 

стипендіального забезпечення, розглядається Стипендіальною комісією за поданням 

начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури. 

4.2.2. Підставою для звернення за наданням матеріальної допомоги може бути: 

 

№ 

пп 
Види матеріальної допомоги аспірантам 

Підстава (документи, які 

додаються до заяви для 

отримання матеріальної 

допомоги) 

 Матеріальна допомога у разі смерті аспіранта 

або члена його сім’ї І ступеня спорідненості 

Копія свідоцтва про смерть 

 Матеріальна допомога у разі народження 

дитини 

Копія свідоцтва про народження 

дитини 

 Матеріальна допомога у разі тяжкого 

захворювання заявника або члена його сім’ї 

 І ступеня спорідненості 

Виписка з історії хвороби, 

надана закладом охорони 

здоров'я 



 

 

 Матеріальна допомога у разі, якщо заявник має 

статус інваліда, учасника АТО, ООС або 

учасника бойових дій 

Копія пенсійного посвід-

чення, посвідчення УБД, 

довідка учасника 

 Матеріальна допомога у разі, якщо заявник має 

статус багатодітної сім’ї (наявність в сім’ї З-х і 

більше дітей) 

Копії свідоцтв про 

народження дітей 

 Матеріальна допомога переселенцю із зони 

АТО, ООС 

Довідка управління 

соціального захисту 

 

Копії підтверджуючих документів надаються нотаріально завіреними або 

завіряються відділом роботи з персоналом Інституту за пред’явлення оригіналів. 

4.2.3. Для надання матеріальної допомоги аспірант звертається із заявою на 

ім'я директора Інституту. Заява на отримання разової матеріальної допомоги повинна 

бути мотивована та підтверджена відповідними документами. 

4.3. Максимальний розмір матеріального заохочення, як правило, не може 

перевищувати 1-кратний розмір стипендії, встановлений для аспірантів, які 

навчаються за державним замовленням на денній формі (з відривом від виробництва). 

Розмір матеріального заохочення аспірантам, які навчаються за 

державним замовленням на денній формі (з відривом від виробництва), визначається 

рішенням Стипендіальної комісії. 

4.4. Обов’язковою умовою для включення аспіранта у подання на матеріальне 

заохочення є отримання найбільшої кількості балів згідно критеріїв оцінки: 

 

Перелік критеріїв Одиниці виміру, шкала 

оцінювання 

Бали 

Максимальне 

значення 

Всього 

Опанування дисциплін 

освітньо-наукової програми 

Середній бал успішності 

опанування дисциплін 

100  

Виконання завдань 

індивідуального плану 

наукової роботи за звітний 

навчальний рік 

Від 0 балів (не виконано) 

до 30 балів (виконано в 

повному обсязі) 

30  

Опублікування наукових 

статей у: 

- фахових 

- зарубіжних періодичних 

виданнях 

- Scopus 

За 1 захід  

 

10 

20 

50 

 

Участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, 

форумах тощо (за умови 

публікації тез доповіді) 

За 1 захід  

10 

 

Проходження науко-

педагогічної практики 

За 60 академічних годин 10  

Взаємодія з науковим 

керівником з підготовки 

дисертаційної роботи 

Від 0 балів (взаємодія 

відсутня) до 10 балів 

(ефективна взаємодія) 

10  



 

 

Участь у діяльності кафедри Від 0 балів (не бере 

участь) до 20 балів (бере 

активну участь) 

20  

Участь у громадському житті 

Інституту  

Від 0 балів (не бере 

участь) до 10 балів (бере 

активну участь) 

10  

 

4.5. Питання щодо виплати матеріального заохочення аспірантам, які 

навчаються за державним замовленням за денною формою (з відривом від 

виробництва), за рахунок та в межах коштів, передбачених у кошторисі Інституту для 

стипендіального забезпечення, розглядається Стипендіальною комісією за поданням 

начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури.  

4.6. Заяви та подання розглядаються Стипендіальною комісією для 

прийняття рішення. 

4.7. Рішення Стипендіальної комісії оформляється протоколом, який підписує 

її голова (при його відсутності – заступник голови), секретар та члени комісії та є 

підставою для формування відповідних наказів. 

4.8. Заяви та подання зберігаються у секретаря Стипендіальної комісії 

протягом трьох календарних років. Після закінчення терміну зберігання заяви 

знищуються. 

 

 

 

Начальник відділу з координації 

наукової роботи та докторантури     А.О. Кузнецов 

 

 

 

 



 

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 листопада 2019 року, протокол № 10/254-4 

 

Про стан навчально-методичної, наукової та  

організаційної роботи кафедри регіонального розвитку  

та місцевого самоврядування в 2017-2019 навч. рр. 

 

Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри регіонального розвитку та 

місцевого самоврядування Ю.О. Куца про стан навчально-методичної та наукової 

діяльності кафедри, а також висновки комісії з перевірки діяльності зазначеної 

кафедри у складі: Д.В. Карамишев – голова комісії, В.Ф. Золотарьов – заступник  

голови, В.Г. Бульба, В.І. Горожанкіна, А.О. Кузнецов, В.М. Мартиненко, 

В.Б. Дзюндзюк – члени комісії, Вчена рада відзначає, що навчально-методична та 

наукова діяльність кафедри в цілому відповідає потребам підготовки магістрів за 

спеціальностями «Державне управління», «Публічне управління та адміністрування», 

«Регіональне управління», магістрів зі спеціальностей «Менеджмент організацій і 

адміністрування» і здійснюється на рівні вимог, які висуваються програмою 

Президента України «Стратегія реформ 2020», чинними нормативними документами, 

керівництвом Національної академії державного управління при Президентові 

України та її Харківським регіональним інститутом щодо змісту, методів і форм 

організації навчального процесу. 

На сьогодні на кафедрі працюють 9 викладачів, усі мають науковий ступінь, 7 – 

вчене звання. Кафедра забезпечує реалізацію програми підготовки магістрів 

державного управління, магістрів публічного управління і магістрів на факультеті 

соціально-економічного управління. 

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на належному науково-

теоретичному та методичному рівні з використанням різноманітних форм і методів, 

що зумовлює успішне виконання слухачами та студентами різних видів навчальних 

робіт. Заняття, що проводяться викладачами кафедри на всіх формах підготовки, 

проходять відповідно до затверджених навчальних програм і планів. Аудиторне, 

контрольно-консультативне й науково-методичне навантаження виконується в 

повному обсязі.  

Викладачами кафедри на належному рівні проводяться виїзні практичні заняття: 

на базі Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування 

Верховної Ради України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України, філій кафедри, органів публічної 

влади. 



 

Викладачами кафедри регулярно проводяться відкриті заняття та здійснюються 

взаємовідвідування лекційних та практичних занять з їх подальшим обговоренням. 

Протягом зазначеного періоду було ліцензовано 2 нові спеціальності: 

«Регіональне управління», «Місцеве самоврядування» на факультеті підготовки 

магістрів державного управління і набрано групу слухачів на спеціальність 

«Регіональне управління». 

Для забезпечення навчального процесу підготовки магістрів державного 

управління, публічного управління, регіонального управління і магістрів на 

факультеті соціально-економічного управління за всіма дисциплінами, що 

викладаються, сформовано науково-методичні комплекси. Всі навчальні дисципліни 

кафедри забезпечені навчально-методичними матеріалами. Упродовж звітного 

періоду викладачі кафедри підготували й видали друком 3 наукові монографії, 

2 навчальних підручники, 10 методичних рекомендацій. 

На кафедрі здійснюються фундаментальні дослідження у межах другої половини 

робочого дня викладача за темами: «Управлінські технології забезпечення 

спроможності місцевого самоврядування в умовах децентралізації» (2016-2020 рр.); 

«Управлінські технології забезпечення спроможності місцевого самоврядування в 

умовах децентралізації» (2017-2019 рр.); закінчено дослідження за темами: 

«Управління проектами регіонального розвитку» (2012-2016 рр.), «Інституціональне 

забезпечення розвитку публічної влади на місцевому рівні» (2016-2017 рр.). 

До складу спеціалізованої вченої ради К 64.858.01 ХарРІ НАДУ входять проф. 

Куц Ю.О., проф. Мамонова В.В.; членом спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 

НАДУ є проф. Мамонова В.В., членом спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 ОРІДУ 

НАДУ – проф. Куц Ю.О., членом спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 

Чернігівського національного технологічного університету – доц. Наконечний В.В. 

Захищено 7 кандидатських дисертацій (Федоров О., Барановська Т., 

Шепеленко О., Мотречко В., Білуха Л., Сердюкова О, Решевець І.). Продовжують 

роботу з підготовки докторських дисертацій – 4 особи, кандидатських дисертацій – 18 

осіб. 

Усі члени кафедри беруть участь у міжнародних і національних наукових 

конференціях. Усього за звітний період опубліковано 36 наукових статей і 57 тез. 

Кафедра організувала комунікативні заходи: літню школу молодих учених у 

галузі науки «Публічне управління та адміністрування», проведено 7 круглих столів, 

2 тематичні семінари, 3 тематичні зустрічі, 3 брейн-рінги та ін. 

Кафедра організувала і провела у рамках Договору між Харківським 

регіональним інститутом державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України та організацією «ГлобалКомьюнітіз» щодо 

надання ХарРІ НАДУ послуг з навчання та консалтингу з питань місцевого 

економічного розвитку, який виконується в межах Програми «Децентралізація 

приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що фінансується Агентством 

США з міжнародного розвитку (USAID). Керівник В.В. Мамонова. 

Разом із тим, у роботі кафедри виявлено недоліки, серед яких слід відмітити 

такі: 



 

- не в повному обсязі складено навчально-методичні комплекси частини 

дисциплін спеціалізацій, які заплановані на ІІ семестр 2019-2020 навчального року; 

- недостатня кількість наукових публікацій викладачів кафедри у закордонних 

науково-метричних виданнях; 

- на кафедрі недостатньо проводиться робота з організації стажування 

викладачів; 

- не розміщено в повному обсязі інтерактивні комплекси навчально-

методичного забезпечення дисциплін у комп’ютерній мережі. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт завідувача кафедри регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування Ю.О. Куца та висновки комісії взяти до уваги. 

2. Навчально-методичну та наукову роботу кафедри регіонального розвитку та 

місцевого самоврядування визнати в цілому задовільною. 

3. Активізувати діяльність викладачів щодо підготовки і публікації наукових 

праць у виданнях міжнародних науково-метричних баз даних. 

4. Забезпечити постійне оновлення навчально-методичних комплексів 

дисциплін кафедри у повному обсязі, у тому числі кейсів з упровадження активних 

форм проведення практичних занять із використанням сучасних інформаційних 

технологій та інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення кожної 

дисципліни. 

5. До 06.04.2020 р. – завершити складання НМКД з дисциплін: «Демократія 

участі та комунікації в місцевому самоврядуванні» (відповідальний Конотопцев О.С.). 

6. До 06.04.2020 р. – розмістити у комп’ютерній мережі інтерактивні 

комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін. 

7. До 01.03.2020 р. – підготувати план заходів кафедри з діяльності по набору 

слухачів та студентів 2020 р. набору. 

8. До 07 вересня 2020 р. підготувати кожним викладачем по 1 статті у фахових 

виданнях з дисциплін, що ними викладаються, а до 1 вересня 2020 р. підготувати 2 

публікації у фахових зарубіжних виданнях, що включені до науково-метричних баз 

даних. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора ХарРІ НАДУ Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 26 листопада 2019 року, протокол № 10/254-5 

 

Про організаційні заходи щодо забезпечення державної атестації на факультеті 

публічного управління та адміністрування 2019 року випуску 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного 

управління та адміністрування В.Г. Бульби про підготовку до державної атестації на 

другому курсі денної, заочної та вечірньої форм навчання факультету публічного 

управління та адміністрування ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати хід підготовки до державного іспиту і захисту магістерських робіт 

задовільним (згідно з календарним планом). 

2. Затвердити екзаменаційні білети до державного екзамену за фаховим 

спрямуванням за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 

3. Першому заступнику директора, проф. Карамишеву Д.В., гаранту освітньої 

програми, проф. Газарян С.В. забезпечити проведення інструктажу осіб, 

відповідальних за здійснення нормоконтролю магістерських робіт на їх 

відповідальність вимогам МОН України та методичним рекомендаціям ХарРІ НАДУ 

до 27.11.2019 р. 

4. Першому заступнику директора Карамишеву Д.В., начальнику відділу з  

координації наукової роботи та докторантури Кузнецову А.О. забезпечити перевірку 

магістерських робіт на відповідність електронної версії паперової, у тому числі з 

перевіркою на наявність авторських запозичень у термін з 27.11.2019 р. до 

15.12.2019 р. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради     

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 листопада 2019 року, протокол № 10/254-6 

 

Про вшанування пам’яті директора Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (1995-2005 рр.) – Мостового Григорія Івановича 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

ХарРІ НАДУ при Президентові України Д.В. Карамишева про започаткування заходів 

щодо вшанування пам’яті директора Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (1995-2005 рр.) – Мостового Григорія Івановича, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

1. Першому заступнику директора Д.В. Карамишеву до 01.12.2019 р. створити 

робочу групу з підготовки: 

- пам’ятного біографічного видання, присвяченого 75-ій річниці з дня 

народження Г.І. Мостового; 

- проекту щодо створення та облаштування тематичної аудиторії імені 

Г.І. Мостового; 

- організації та проведення в 2021 році науково-практичної конференції, 

приуроченої до 75-ої річниці з дня народження Г.І. Мостового. 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову до 01.01.2020 р. розробити положення щодо проведення конкурсу 

наукових робіт слухачів та студентів ім. Г.І. Мостового.  

3. Робочій групі забезпечити реалізацію програми заходів, передбачених у п.1 

протягом 2020-2021 років. 

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

при Президентові України Л.О. Бєлову. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 листопада 2019 року, протокол № 10/254-7 

 

Про схвалення складу та графіку роботи екзаменаційних комісій для проведення 

державних іспитів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2020 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про склад та графік роботи екзаменаційних комісій для проведення 

державних екзаменів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2020 році, Вчена 

рада констатує, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про 

Екзаменаційну комісію Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

затвердженого наказом від 25 грудня 2015 року № 339, персональний склад 

екзаменаційних комісій та графік роботи екзаменаційних комісій у 2020 році були 

схвалені рішенням Науково-методичної ради ХарРІ НАДУ (протокол № 8 від 

21 листопада 2019 року).  

Виходячи з вищевикладеного, з метою проведення державних екзаменів та 

захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2020 році, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Схвалити склад екзаменаційних комісій для проведення державних екзаменів 

і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2020 році: 

1.1. на факультеті публічного управління та адміністрування. 

1.2. на факультеті соціально-економічного управління. 

2. Схвалити графік роботи екзаменаційних комісій для проведення державних 

екзаменів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2020 році: 

2.1. на факультеті публічного управління та адміністрування. 

2.2. на факультеті соціально-економічного управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 листопада 2019 року, протокол № 10/254-8 

 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про рекомендацію до друку 

наукових праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

– збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління» 

№ 4 (67) за 2019 р. Обсяг: 20,6 обл.-вид. арк. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
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ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 листопада 2019 року, протокол № 10/254-9 

 
Про внесення змін до Положення про екзаменаційну комісію Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу організації 

освітнього процесу В.І. Горожанкіну про внесення змін до Положення про 

екзаменаційну комісію Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про екзаменаційну комісію Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України: 

1.1. Пункт 3.2.Положення викласти в новій редакції: 

«3.2. Складання державного іспиту чи захист випускної кваліфікаційної роботи 

проводиться, як правило, в приміщеннях Інституту.  

Мова захисту має бути державна. Як виняток допускається захист випускової 

кваліфікаційної роботи англійською мовою, якщо напрям дослідження пов’язаний із 

розв’язанням питань, які виходять за межі національного рівня. 

Для захисту випускних кваліфікаційних робіт, виконаних із використанням 

отриманих під час стажування та практик матеріалів, допускається проведення 

засідання ЕК на підприємствах, в установах та організаціях, для яких тематика робіт, 

поданих для захисту, становить науково-теоретичну або практичну зацікавленість.» 

1.2. Пункт 5.2.викласти в новій редакції: 

«5.2. Комісія для розгляду апеляції створюється розпорядженням директора 

Інституту. Головою комісії призначається штатний науково-педагогічний працівник 

інституту, доктор наук, професор, який не входить до складу екзаменаційних 

комісій.» 

2. Начальнику відділу організації освітнього процесу В.І. Горожанкіній до 

02.12.2019 р. підготувати наказ про внесення змін до Положення про екзаменаційну 

комісію Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

  


