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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 21 грудня 2019 року, протокол № 11/255-1 

 

Про стан навчально-методичної, наукової та  

організаційної роботи кафедри економічної теорії  

та фінансів в 2018-2019 навч. рр. 

 

Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри економічної теорії та 

фінансів О.Ю. Амосова про стан навчально-методичної та наукової діяльності 

кафедри, а також висновки комісії з перевірки діяльності зазначеної кафедри у складі: 

В.Ф. Золотарьов – голова комісії, Д.В. Олійник – заступник голови, В.Г. Бульба, 

В.І. Горожанкіна, А.О. Кузнецов, Л.Ю.Величко, В.П. Єлагін – члени комісії, Вчена 

рада відзначає, що навчально-методична та наукова діяльність кафедри в цілому 

відповідає потребам підготовки магістрів за спеціальностями «Публічне управління та 

адміністрування», «Бізнес адміністрування», «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», бакалаврів за спеціальностями «Менеджмент», «Управління персоналом і 

економіка праці», «Публічне управління та адміністрування», «Організація та 

економіка підприємницької діяльності» 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, 8 мають науковий ступінь, 7 – 

вчене звання. Кафедра забезпечує реалізацію програми підготовки магістрів 

публічного управління і магістрів та бакалаврів 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 об’єднаних територіальних громад Харківської області, провідних промислових 

і сільськогосподарських підприємств, банківських та страхових установ.  

Викладачами кафедри регулярно проводяться відкриті заняття та здійснюються 

взаємовідвідування лекційних та практичних занять з їх подальшим обговоренням. 

Для забезпечення навчального процесу підготовки магістрів публічного 

управління та адміністрування, магістрів та бакалаврів на факультеті соціально-

економічного управління майже 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 одну наукову монографію, один  навчальний посібник та 

8 методичних рекомендацій. 

На кафедрі здійснюються фундаментальні дослідження у межах другої половини 

робочого дня викладача за темою: ««Механізми публічного управління в умовах 

трансформації економічної системи»» (2016-2020 рр.). 

Продовжують роботу з підготовки докторських дисертацій – 2 особи, доктора 

філософії – 5 осіб. 

Усі члени кафедри беруть участь у наукових конференціях. Усього за звітний 

період опубліковано 23 наукових статей і 34 тез доповідей. 

У звітному році співробітники кафедра економічної теорії та фінансів узяли 

активну участь у міжнародних, всеукраїнських та місцевих комунікативних заходах.  

Загальна кількість комунікативних заходів, у яких працівниками підрозділу взято 

участь у 2019 році - 24, в тому числі за міжнародної участі - 8. 

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

- недостатня кількість наукових публікацій викладачів кафедри у виданнях, що 

індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, у періодичних наукових 

виданнях держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку 

та/або Європейського союзу; 

- не в повному обсязі складено навчально-методичні комплекси частини 

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

- 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 економічної теорії та фінансів О.Ю. Амосова та 

висновки комісії взяти до уваги. 



 

2. Навчально-методичну та наукову роботу кафедри економічної теорії та 

фінансів визнати в цілому задовільною. 

3. До початку нового 2020–2021 навч.р. забезпечити 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. 

4. До 10 червня 2020 р. підготувати кожним викладачем по одній статті у 

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

підготувати одну публікацію у фахових зарубіжних виданнях, що включені до 

науково-метричних баз даних Scopus, Web of Science. 

5. 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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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 21 грудня 2019 року, протокол № 11/255-2 

 

Про основні результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ в 2019 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про основні результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ в 2019 р., 

Вчена рада відзначає, що наукова діяльність у звітному році була спрямована на 

забезпечення наукового та експертно-аналітичного супроводу професійної діяльності 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, підготовку 

наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.  

Основними напрямами наукової діяльності в Інституті визначено: проведення 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою упорядкування 

організаційних засад та нормативно-правового забезпечення системи професійного 

навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 

підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; впровадження 

результатів досліджень у практику публічного управління; експертна та інформаційно-

аналітична підтримка діяльності органів державного управління та місцевого 

самоврядування; проведення науково-комунікативних заходів; науково-видавнича 

діяльність; міжнародне наукове співробітництво тощо.  

Розробки наукових творчих колективів Інституту сприяють розвитку галузі 

знань «Публічне управління та адміністрування».  

Основною формою наукової діяльності в Інституті є проведення 

фундаментальних та прикладних досліджень за комплексним науковим проектом 

"Державне управління та місцеве самоврядування". Так, в межах цього проекту 

протягом 2019 року науковими творчими колективами Інституту продовжено 3 теми та 

розпочато 1 тему НДР. Окрім цього, науковими творчими колективами Інституту 

проводиться 11 тем НДР (липень 2016 р. – червень 2020 р.). В Інституті проводиться 

робота в напрямку апробації та впровадження результатів наукових досліджень. Так, у 

звітному періоді практичні рекомендації наукових творчих колективів кафедр 

використано у роботі: 

– Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань 

державної служби в Харківській та Сумській областях; 

– Виконавчого комітету Харківської міської ради; 

– Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України; 

– Чкалівської ОТГ Харківської області.    



 

Однією з форм апробації наукових досліджень в Інституті є проведення науково-

комунікативних заходів. Так у 2019 р. відбувся 21 захід регіонального, всеукраїнського і 

міжнародного рівнів (3 науково-практичні конференції, 19 семінарів, 1 форум, 4 круглих 

столи, 1 літня школа молодих учених).  

Станом на 30 листопада 2019 року в аспірантурі Інституту проходять підготовку 

85 осіб, з них 69 – за державним замовленням, 16 – за контрактом: І рік навчання – 21 

особа; ІІ рік навчання – 17 осіб; ІІІ рік навчання – 28 осіб; ІV рік навчання – 19 осіб. 

Загальна кількість докторантів – 5 осіб. 

За звітній період у повному обсязі виконано план набору в аспірантуру за 

державним замовленням. 

За період 2019 р. робота Науково-експертної ради проводилась відповідно до 

перспективного плану, який визначає перелік основних питань, доповідачів і терміни 

проведення її засідань. Організаційною формою роботи Науково-експертної ради є 

засідання, які проводяться щомісячно кожного третього четверга. За звітний період 

відбулося 9 засідань під час яких розглянуто понад 60 питань. 

Спеціалізована вчена рада Д 64.858.01 працює у складі 20 осіб. У січні – липні 

2019 р. відбулося 8 засідань спеціалізованої вченої ради, на яких проведено захист 

2 докторських та 14 кандидатських дисертацій. 

Ще однією з важливих ланок в науковій роботі Інституту є науково-видавнича 

діяльність, що підпорядкована забезпеченню освітнього процесу навчально-методичною 

та науковою літературою, оприлюдненню результатів науково-дослідних робіт. Два 

збірники наукових праць "Актуальні проблеми державного управління" (два випуски на 

рік) та "Теорія та практика державного управління" (чотири випуски на рік), а також 

електронне наукове видання Інституту "Державне будівництво" (два випуски на рік), які 

включено до переліку фахових видань зі спеціальності державне управління. Збірники 

наукових праць Інституту з 2017 року індексуються в міжнародній науковометричній 

базі Копернікус (середній індекс цитованості 52, середній показник серед 

неприродничих наук).  

Відповідно до Плану видання навчальної та наукової літератури, 

затвердженого вченою радою Інституту, редакційним відділом упродовж 2019 року 

підготовлено до друку і видано: – навчально-методичної й наукової літератури, назв – 

42, обл.-вид. аркушів – 347,68, примірників, тис. – 3,37, у тому числі: 2 монографії, 2 

навчальних посібники, 28 методичних розробок, 8 періодичних фахових, видань, 3 

назви інших видань. 

Бібліотечний відділ Інституту виконує функцію бібліотечно-бібліографічного 

та інформаційного забезпечення наукових досліджень. Формування інформаційного 

ресурсу здійснюється з метою задоволення інформаційних потреб професорсько-

викладацького складу, науковців Інституту та формується згідно з тематикою наукових 

досліджень. Важливим напрямом роботи бібліотечного відділу є інформаційно-

довідкова робота. Користувачам надаються тематичні та адресно-бібліографічні 

довідки, консультації щодо систематизування статей науковців за системою УДК та 

користування електронним каталогом.  



 

Поряд із наявними здобутками колективу Інституту в науковій сфері 

діяльності, існують проблемні питання, які потребують свого розв’язання: 

- залишається незначною кількість публікацій науково-педагогічних 

працівників Інституту у зарубіжних наукових виданнях, що індексуються науково-

метричними базами даних Scopus та Web of Science; 

- потребує уваги питання підвищення якості дисертаційних досліджень, а також 

оптимізація підготовки докторських і кандидатських дисертацій відповідно до 

запланованих термінів виконання; 

- бракує якісних наукових продуктів, зокрема виданих монографій; 

- не всі науково-дослідні роботи, що виконуються в межах наукового 

комплексного проекту Національної академії «Державне управління та місцеве 

самоврядування», закінчуються проведенням науково-практичних конференцій та 

інших науково-комунікативних заходів; 

- результати НДР неповною мірою впроваджено в діяльність органів влади; 

- наявне недовиконання Плану підготовки видання навчальної та наукової 

літератури, у цьому році недовиконання складає більш ніж 20 %. 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт першого заступника директора Д.В. Карамишева про основні результати 

наукової діяльності ХарРІ НАДУ при Президентові України в 2019 році взяти до уваги. 

2. Пріоритетними напрямами наукових і дисертаційних досліджень 

кафедральних колективів ХарРІ НАДУ при Президентові України на наступний рік 

визначити такі: державна політика європейської інтеграції України; публічне 

управління в умовах гібридної війни; реформування владних відносин в Україні на 

засадах децентралізації; управління змінами в умовах державно управлінських реформ; 

інформаційна політика держави, електронне врядування; розвиток системи місцевого 

самоврядування. 

3. Завідувачам кафедр Інституту: 

- до 01.03.2020 р. забезпечити подання пропозицій стосовно можливої 

госпрозрахункової тематики науково-дослідних робіт, що можуть бути виконані 

колективами кафедр для використання органами публічної влади та іншими 

зацікавленими сторонами; 

- до 31.05.2020 р. забезпечити подання заключних звітів та нових технічних 

завдань по темах НДР другої половини робочого дня викладача; 

- протягом року активізувати роботу щодо подання публікацій науково-

педагогічними працівниками кафедр до наукових видань, що індексуються у 

наукометричних базах Scopus, Web of Science, а також наукових  публікацій у 

періодичних наукових виданнях держав, які входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку та/або Європейського союзу).  

4. Начальнику відділу з координації наукової роботи та 

докторантури (А.О. Кузнецов): 

- до 15.02.2020 р. подати на розгляд керівництву зведений план наукової роботи 

Інституту на поточний рік;  



 

- до 15.06.2020 р. забезпечити подання звітних документів до УкрІНЕІ щодо тем 

НДР другої половини робочого дня викладача; 

- до 01.10.2020 р. розробити та подати на розгляд керівництву процедуру 

забезпечення якості наукових та дисертаційних досліджень, які виконуються в ХарРІ 

НАДУ. 

5. Першому заступнику директора (Д.В. Карамишев): 

- забезпечити розширення сфери співробітництва з програмою Еразмус+ через 

виконання проекту «Академічна відповідь на гібридні загрози» і залучення кафедральних 

колективів до використання можливостей, що їх надає програма; 

- взяти участь у роботі з укладення низки договорів з органами публічної влади 

щодо співробітництва з Інститутом у т.ч. з питань проведення наукових та 

соціологічних досліджень; 

- забезпечити посилення конкурсної складової у виконанні наукових досліджень, 

надати пропозиції щодо впровадження в Інституті системи матеріального заохочення 

за найбільш суттєві розробки в галузі  знань "Публічне управління та адміністрування". 

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

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 21 грудня 2019 року, протокол № 11/255-3 

 

Про зміни до структури 

Харківського регіонального інституту державного управління  

Національної академії державного управління  

при Президентові України 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про рішення Вченої ради Національної академії                           

державного управління при Президентові України «Про типову структуру 

регіональних інститутів державного управління Національної академії»                                                          

від 28 листопада 2019 року № 276/11-7 щодо внесення змін до типової структури та 

створення сектора із правових питань, Вчена рада  УХВАЛИЛА: 

1. Пункт 5 структури ХарРІ НАДУ, введеної в дію наказом директора                 

ХарРІ НАДУ від 17 жовтня 2017 року № 386-к «Про введення в дію структури 

ХарРІ НАДУ» (зі змінами та доповненнями) викласти в такій редакції: «5. Сектор із 

правових питань». 

2. Головному бухгалтеру – начальнику відділу планування фінансів, 

бухгалтерського обліку і звітності Хлєбниковій О.О., начальнику відділу роботи з 

персоналом Носик О.А. при внесенні відповідних змін до штатного розпису, в 

установленому порядку забезпечити вирішення кадрових питань у межах затвердженої 

штатної чисельності та у межах фінансування за загальним фондом ХарРІ НАДУ. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

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 21 грудня 2019 року, протокол № 11/255-4 

 

Про затвердження Програми Інформатизації Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України на 2020 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з економіко-

господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника про Програму інформатизації 

ХарРІ НАДУ на 2020 рік, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію заступника директора з економіко-господарської роботи і 

розвитку Д.В.Олійника взяти до відома. 

2. Затвердити Програму інформатизації ХарРІ НАДУ на 2020 рік (Додаток). 

3. Заступнику директора з економіко-господарської роботи і розвитку 

Д.В.Олійнику підготувати наказ Про затвердження Програми Інформатизації 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України на 2020 рік (до 27 грудня 2019 р.). 

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 ХарРІ НАДУ 

від 21 грудня 2019 р. № 11/255-4 

 

 

ПРОГРАМА 

Інформатизації Харківського регіонального інституту державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України 

на 2020 рік 

 

І. Загальні положення 

 

Метою Програми Інформатизації Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (далі - Програма) є створення єдиного електронного науково-

освітнього середовища та запровадження електронної системи забезпечення 

управління в Харківському регіональному інституті державного управління 

Національній академії державного управління при Президентові України (далі – 

ХарРІ НАДУ) відповідно до Національної програми інформатизації, завдань, 

визначених у Концепції реформування та стратегії розвитку Національної академії 

державного управління при Президентові України на 2017-2021 роки та Стратегії 

розвитку Національної академії державного управління при Президентові України 

на 2017-2021 роки. 

Реалізація мети дозволить досягти таких конкретних результатів: 

 підвищення конкурентоспроможності ХарРІ НАДУ на сучасному ринку 

освітніх (методичних), науково- дослідницьких та експертно-аналітичних послуг в 

галузі публічного управління та адміністрування; 

 забезпечення інформаційних потреб слухачів, аспірантів і докторантів 

ХарРІ НАДУ шляхом розширення їх доступу до навчальної, наукової та іншої 

інформації; 

 розробка єдиної інформаційної бази підтримки освітньої, наукової, 

навчально-методичної й адміністративної діяльності (далі - едина інформаційна 

база), 

 підвищення ефективності роботи викладачів та співробітників завдяки 

оперативному доступу до єдиної інформаційної бази; 

 налагодження ефективної взаємодії з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства та бізнесом як 

замовниками освітніх, науково-дослідницьких та експертно - аналітичних послуг на 

основі впровадження сучасних технологічних, технічних та програмних засобів 

електронного врядування; 



 

 інтеграція до світового науково-освітнього середовища шляхом 

налагодження ефективної електронної взаємодії із зарубіжними партнерами; 

 впровадження інноваційних методів ефективного управління динамічним 

навчальним середовищем та науковою діяльністю; 

 створення системи надання безперервних освітніх послуг державним 

службовцям, службовцям місцевого самоврядування та іншим зацікавленим особам 

у галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та інших споріднених 

галузях; 

 скорочення часу, необхідного для проходження інформації, потрібної для 

ухвалення управлінських рішень; 

 введення єдиних стандартів роботи з електронними документами, які 

враховують чинну нормативну базу і забезпечують захист, керованість і 

доступність документів; 

 створення системи стратегічного та оперативного планування, системи 

прогнозування розвитку ХарРІ НАДУ; 

 формування позитивного іміджу ХарРІ НАДУ та здійснення ефективних 

PR-заходів щодо об'ективного та своєчасного висвітлення його діяльності. 

 

Для досягнення мети Програми слід забезпечити виконання комплексних 

заходів за такими напрямами: 

 формування технологічної інфраструктури; 

 запровадження електронного документообігу; 

 електронна освіта; 

 електронна бібліотека; 

 інформаційна підтримка наукової діяльності. 

 

ІІ. Формування технологічної інфраструктури 

Формування та розвиток інформаційно-комунікативної інфраструктури 

ХарРІ НАДУ має базуватися на єдиних засадах і підходах щодо створення та 

функціонування їі технологічної складової.  

ІІІ. Запровадження електронного документообігу 

Електронний документообіг - сукупність процесів створення, оброблення, 

правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення 

електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності, та 

у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів. 

Пріоритетні завдання та напрями реалізації: 

 формування технічної інфраструктури (системного та мережевого 

обладнання); 

 вибір, придбання (отримання), встановлення системи електронного 

документообігу; 



 

 забезпечення електронними цифровими підписами співробітників ХарРІ 

НАДУ, підключених до системи електронного документообігу; 

 навчання персоналу роботі в системі електронного документообігу; 

 забезпечення технічної та технологічної підтримки системи електронного 

документообігу. 

 

IV. Електронна освіта 

Метою впровадження технологій електронної освіти е модернізація системи 

підготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації державних службовців та 

службових осіб місцевого самоврядування, розвиток якісних освітніх ресурсів та 

послуг, а також забезпечення вільного доступу до них на основі використання 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. 

Пріоритетні завдання та напрями реалізації: 

 забезпечення максимально можливого застосування дистанційного 

навчання та його розвитку в освітньому процесі ХарРІ НАДУ, яке згідно вимог 

чинного законодавства у сфері вищої освіти повинно бути максимально широко 

впроваджено, при підготовці слухачів очної, вечірньої та заочної форми навчання, 

що дозволить досягти скорочення терміну очних сесій та зменшити навантаження 

на аудиторний фонд, забезпечити рівномірність розподілу навчального 

навантаження, підвищити якість та ефективність надання освітніх послуг; 

 впровадження технологій дистанційного навчання в системі підвищення 

кваліфікації державних службовців, що створить всі можливості для ефективного 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців шляхом 

професійного навчання, яке відповідно до Закону України "Про державну службу" 

повинно проводитися постійно, та дозволить більшій кількості публічних 

службовців підвищувати свою кваліфікацію, на практиці реалізуючи принцип 

"навчання протягом життя"; 

 впровадження електронних освітніх технологій в системі професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців місцевого 

самоврядування, відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування", сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності 

службовців місцевого самоврядування. 

 

V. Електронна бібліотека 

Метою розвитку електронної бібліотеки е підвищення рівня забезпечення 

інформаційних, освітніх та наукових потреб слухачів та науковців ХарРІ НАДУ 

завдяки використанню електронних бібліотечних технологій (кількість доступних 

інформаційних джерел, ступінь їх релевантності, актуальність, повнота й 

оперативність отримання інформації). 

Пріоритетні завдання та напрями реалізації 



 

3 метою створення умов для інтенсивного розвитку електронних бібліотечних 

ресурсів та системи універсального доступу до них, необхідно: 

 автоматизувати усі бібліотечні процеси для скорочення трудовитрат на 

виконання технологічних робіт, зокрема, комп'ютеризувати інформаційне 

обслуговування користувачів шляхом створення електронної бази "Читач" із 

застосуванням електронного читацького квитка; 

 сформувати та забезпечити функціонування всіх складових електронної 

бібліотеки: адміністрування, каталогізацію, редагування баз даних відповідно до 

міжнародних, міждержавних, національних бібліографічних стандартів та форматів; 

 забезпечити оцифрування унікальних та рідкісних видань галузі публічного 

управління та адміністрування; 

 забезпечити доступ до баз даних іноземних періодичних наукових видань 

відповідного профілю; 

 розробити та запровадити дієвий механізм систематичного поповнення та 

оновлення фонду електронник документів з урахуванням потреб користувачів та 

Ліцензійних вимог надання освітніх послуг у сфері вищої освіти; 

 модернізувати матеріально-технічну базу та інформаційно-технологічну 

інфраструктуру шляхом оснащення бібліотеки ХарРІ НАДУ спеціалізованим 

обладнанням; 

 

VI. Інформаційна підтримка наукової діяльності 

Пріоритетні завдання та напрями реалізації: 

 формування електронної бази наукових продуктів ХарРІ НАДУ, 

призначених для подальшого використання в діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, зокрема у формі цифрового наукового 

репозитаріюХарРІ НАДУ, де будуть представлені повнотекстові електронні 

документи наукових праць та методичних розробок науковців закладу; 

 створення та підтримання віртуальних тематичних наукових спільнот галузі 

публічного управління та адміністрування; 

 упровадження системи контролю наукових продуктів на предмет 

дотримання вимог Кодексу академічної доброчесності в Національної академії, 

затвердженого Наказом Президента Національної академії від 6 грудня 2016 року N 

286; 

 здійснення електронного управління щодо організації наукової діяльності, 

спрощення системи звітності та обліку наукової роботи.  

 

 

Начальник відділу дистанційного  

навчання та інформатизації  А.В. Бураковська 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 21 грудня 2019 року, протокол № 11/255-5 

 

Про підготовку до державного іспиту і захисту магістерських робіт на третьому 

курсі заочної та вечірньої форм навчання факультету публічного управління та 

адміністрування 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного 

управління та адміністрування В.Г. Бульби про підготовку до державного іспиту і 

захисту магістерських робіт на третьому курсі 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. 

3. Затвердити екзаменаційні білети до державного екзамену за фаховим 

спрямуванням за спеціальністю та 281 «Публічне управління та адміністрування». 

4. Доручити першому заступнику директора Д.В. Карамишеву, декану 

факультету публічного управління та адміністрування В.Г. Бульбі, начальнику відділу 

з координації наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецову організувати 

комплексну експертизу магістерських робіт на їх відповідність вимогам МОН України 

та методичним рекомендаціям ХарРІ НАДУ. 

5. 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 21 грудня 2019 року, протокол № 11/255-6 

 

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 «Державне будівництво» № 2 за 2019 р. Обсяг: 

9,8 обл.-вид. арк.; 

– колективну монографію «Теоретико-методичні засади забезпечення якості 

освіти» за результатами НДР «Наукове обґрунтування та методичне забезпечення 

запровадження внутрішньої системи оцінки якості освіти в діяльності ХарРІ НАДУ» 

(науковий керівник НДР – д.держ.упр., проф. Карамишев Д.В.). Рецензенти: Майстро 

Сергій Вікторович, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри публічного адміністрування 

у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України; 

Статівка Наталія Валеріївна, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри управління 

персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ Обсяг: 6,62 д.а., електронне видання. 

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 21 грудня 2019 року, протокол № 11/245-7 

 

Про виконання плану роботи Вченої ради за січень – грудень 2019 р. та 

затвердження плану роботи Вченої ради на січень – червень 2020 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

ХарРІ НАДУ Калінкіної Н.В. про виконання плану роботи Вченої ради за січень – 

грудень 2019 року та затвердження плану роботи на січень-червень 2020 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. Протягом звітного періоду відбулися зміни складу Вченої ради, що 

пов’язано із продовженням повноважень та приведенням у відповідність складу Вченої 

ради ХарРІ НАДУ до положень Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. 

№1556-VII.  

Враховуючи вищенаведене, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію ученого секретаря Вченої ради ХарРІ НАДУ Н.В. Калінкіної 

взяти до уваги (додається). 

2. Схвалити представлений план роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ на січень-

червень 2020 р. (додається). 

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

Л.О. Бєлову. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

  



 

Додаток  

до рішення Вченої ради 

від 21 грудня 2019 р., 

протокол № 11/255-7   
 

З в і т  

про роботу Вченої ради ХарРІ НАДУ при Президентові України 

за січень – грудень 2019 р. 
 

Протягом звітного періоду всі засідання Вченої ради відбувалися відповідно до 

плану роботи, Положення та Регламенту Вченої ради.  

Всього протягом звітного періоду відбулося одинадцять засідань Вченої ради в 

ході яких було розглянуто і винесено рішення по понад вісімдесяти питанням порядку 

денного. 

У звітному періоді відбулися зміни складу Вченої ради пов’язані з 

продовженням повноважень та приведенням у відповідність складу Вченої ради ХарРІ 

НАДУ до положень Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. №1556-VII. 

Були розглянуті питання про обрання голови Вченої ради ХарРІ НАДУ та заступника 

голови Вченої ради. 

За звітний період Вченою радою було розглянуто наступні звіти:  

 про роботу спеціалізованої вченої ради K 64.858.01 у 2018 р.; 

 про підсумки підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і 

організацій у 2018 р.; 

 про підготовку до державного іспиту і захисту магістерських робіт на другому 

курсі денної, третьому курсі заочної та вечірньої форм навчання факультету 

публічного управління та адміністрування; 

 основні результати фінансово-економічної діяльності ХарРІ НАДУ в 

2018 році; 

 про виконання навчального навантаження науково-педагогічних працівників 

ХарРІ НАДУ в 1-ому семестрі 2018/2019 навч.р.; 

 про підсумки роботи екзаменаційних комісій і результати випуску магістрів 

публічного управління та адміністрування в 2019 р.; 

 про організацію стажування та практики здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти факультету публічного управління та адміністрування; 

 про організацію стажування та практики здобувачів першого (бакалаврського) 

та другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету соціально-економічного 

управління; 

 про затвердження звіту про показники системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти ХарРІ НАДУ при Президентові України за 2018/2019 

навч.р.; 

 про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ в січні-червні 2019 р. і 

затвердження плану роботи на серпень-грудень 2019 р.; 



 

 про затвердження звіту про виконання індивідуальних планів професорсько-

викладацьким складом кафедр ХарРІ НАДУ за 2018/2019 навч.р. та кількості 

професорсько-викладацького складу ХарРІ НАДУ на 2019/2020 навч.р.; 

 про підсумки прийому слухачів та студентів до ХарРІ НАДУ в 2019 р. та 

затвердження Плану організаційних та профорієнтаційних заходів у 2019/2020 рр.; 

 про стан навчально-методичної та наукової діяльності кафедр в 

2017/2019 навч. р.: української мови, соціальної і гуманітарної політики, права та 

європейської інтеграції, державного управління; регіонального розвитку і місцевого 

самоврядування, економічної теорії та фінансів. 

Протягом року були розглянуті питання: 

 про затвердження Правил прийому на навчання до ХарРІ НАДУ у 2019 р.; 

 про затвердження ліцензійних справ підготовки іноземних осіб без 

громадянства в ХарРІ НАДУ; 

 про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня бакалавр і магістр 2019 року набору; 

 про затвердження навчальних планів підготовки магістрів зі спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» для слухачів прийому 2019 року; 

 про внесення змін до розподілу ліцензовано обсягу підготовки фахівців за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування» у 2019 році; 

 про внесення змін до структури ХарРІ НАДУ; 

 про продовження терміну повноважень Наглядової ради ХарРІ НАДУ; 

 про нову редакцію Положення про систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в ХарРІ НАДУ; 

 про організаційні заходи щодо забезпечення державної атестації на факультеті 

публічного управління та адміністрування 2019 року випуску; 

 про схвалення складу та графіку роботи екзаменаційних комісій для 

проведення державних іспитів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2020 році; 

 про затвердження Положення про Вчену раду ХарРІ НАДУ; 

 про затвердження Положення Про центр підготовки та навчання іноземців та 

Положення Про підготовчий відділ центру підготовки та навчання іноземців ХарРІ 

НАДУ; 

 про рекомендацію кандидатур від факультету публічного управління та 

адміністрування і факультету соціально-економічного управління на призначення 

стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ; 

 про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі 

спеціальності галузі науки «Державне управління»; 

 про рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників факультету 

публічного управління та адміністрування; 

 про рекомендацію до зарахування до аспірантури здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії 2019 року вступу; 



 

 про підготовку здобувачів наукового ступеня доктора філософії, які працюють 

над дисертаціями поза аспірантурою 2019 року вступу; 

 про рекомендацію до зарахування до докторантури ХарРІ НАДУ в 2019 р.; 

 про результати звітування аспірантів, докторантів та здобувачів ХарРІ НАДУ 

за 2018/2019 навч.р.; 

 про затвердження додаткових програм до кандидатських іспитів зі 

спеціальності галузі науки «Державне управління»; 

 про затвердження індивідуальних навчальних планів аспірантів та здобувачів 

ХарРІ НАДУ 2019 р. вступу; 

 про затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, 

докторантів та здобувачів ХарРІ НАДУ 2019 р. вступу; 

 про уточнення та затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій; 

 про затвердження навчального плану підготовки докторів філософії; 

 про затвердження білетів до вступних іспитів до аспірантури ХарРІ НАДУ в 

2019 році зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»; 

 про атестацію докторантів, аспірантів та здобувачів; 

 про переривання навчання аспірантів; 

 про звітування аспірантів, докторантів та здобувачів ХарРІ НАДУ; 

 про внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення слухачів, 

аспірантів і докторантів та стажування слухачів  ХарРІ НАДУ  при Президентові 

України, які навчаються за державним замовленням на денній формі; 

 про присвоєння вченого звання професора та доцента; 

 про рекомендацію кандидатур на участь у Конкурсі на здобуття іменної 

обласної стипендії ХОДА; 

 про рекомендацію кандидатур на участь у конкурсі «Молода людина року»;  

 про рекомендацію кандидатур на участь у конкурсі на призначення обласних 

та персональних стипендій імені О.С. Масельського; 

 про рекомендацію кандидатур на участь в обласному конкурсі «Вища школа 

Харківщини – кращі імена»; 

 про рекомендацію до друку навчальних та наукових праць; 

 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; 

 про обрання на посади науково-педагогічних працівників; 

 про вшанування пам’яті директора ХарРІ НАДУ при Президентові України 

(1995 – 2005 рр.) – Мостового Григорія Івановича та інші важливі питання. 

Питання, які виносилися на розгляд Вченої ради ХарРІ НАДУ при Президентові 

України, попередньо розглядались на засіданнях кафедр, науково-методичної та 

науково-експертної рад.  

 

Учений секретар                                                                      Н. Калінкіна 



 

Додаток  

до рішення Вченої ради 

   від 21 грудня 2019 р.,  

протокол № 11/255-7 

 

 

Перспективний план роботи Вченої ради 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

на січень – червень 2020 року 

 

Січень 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про звіт Спеціалізованої вченої ради ХарРІ НАДУ за 2019 р. Д.В. Карамишев 

2 Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій і 

результати випуску магістрів державного управління в 

2019 р. 

В.Г. Бульба  

 

Лютий 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 По підсумки підвищення кваліфікації державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування в 2019 р. 

В.Ф. Золотарьов  

2 Про основні результати фінансово-економічної діяльності 

ХарРІ НАДУ в 2019 р. 

Д.В. Олійник,  

О.О. Хлєбникова 

3 Про виконання навчального навантаження науково-

педагогічних працівників ХарРІ НАДУ в 1-ому семестрі 

2019/2020 н.р.  

В.І. Горожанкіна 

 

 

  



 

Березень  

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної 

роботи кафедри політології та філософії в 2018-2019 навч. 

рр. 

Дзюндзюк В.Б. 

2 Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій і 

результати випуску магістрів державного управління в 2020 

р. 

В.Г. Бульба  

3 По рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників 

факультету публічного управління та адміністрування 

В.Г. Бульба 

 

Квітень 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної 

роботи кафедри іноземних мов в 2018-2019 навч. рр. 

В.М. Шур 

 Про звітування аспірантів, докторантів та здобувачів ХарРІ 

НАДУ  

А.О. Кузнецов 

Травень 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня бакалавр і магістр 2020 року набору 

В.І. Горожанкіна 

2 Про затвердження навчального плану підготовки докторів 

філософії  

В.Б. Дзюндзюк 

3 Про організацію стажування та практики здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти факультету публічного 

управління та адміністрування  

В.Г. Бульба  

 

4 Про організацію стажування та практики здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої 

освіти факультету соціально-економічного управління 

К.І. Козлов 

 

 



 

Червень 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

2 Про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів 

вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» освітнього ступеня магістр для слухачів 

прийому 2020 року 

Д.В. Карамишев 

3 Про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ в 

січні-червні 2020 р. і затвердження плану роботи на серпень-

грудень 2020 р. 

Н.В. Калінкіна 

 

 

 

Учений секретар 

 

 

 

Н. Калінкіна 

 
 


