
 

   

 

 

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ  ПРИ  ПРЕЗИДЕНТОВІ  УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ  РЕГІОНАЛЬНИЙ  ІНСТИТУТ   

ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

29 січня 2019 р.         № 1/245 

о 14 год. 50 хв. 

 

 

 

РІШЕННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2019 



 

29 січня 2019 р. 

 протокол № 1/245 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

 

1 Про порушення клопотання перед Вченою радою 

Національної академії державного управління при 

Президентові України  про присвоєння д.держ.упр. 

Ульянченку Ю.О. вченого звання професора 

Карамишев Д.В. 

Проект  рішення: 

Латинін М.А. 

 

2 Про звіт Спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 за 

2018 рік 

 

Карамишев Д.В. 

Проект  рішення: 

Карамишев Д.В., 

Кузнецов А.О. 

 

3 Про підготовку до державного іспиту і захисту 

магістерських робіт на другому курсі денної, третьому 

курсі заочної і вечірньої форм навчання факультету 

публічного управління та адміністрування 

Бульба В.Г. 

Проект  рішення: 

Бульба В.Г. 

 

 

4 Про затвердження Правил прийому на навчання до 

Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління 

при Президентові України у 2019 році 

 

Золотарьов В.Ф.  

Проект рішення: 

Золотарьов В.Ф.  

5 Про затвердження ліцензійних справ підготовки 

іноземців та осіб без громадянства в ХарРІ НАДУ 

 

Карамишев Д.В., 

Латинін М.А., 

Мартиненко В.М., 

Статівка Н.В. 

Проект  рішення: 

Латинін М.А., 

Мартиненко В.М., 

Статівка Н.В., 

Горожанкіна В.І.   

 

6 Різне  

 
 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 29 січня 2019 року, протокол № 1/245-1 

 

Про порушення клопотання перед Вченою радою Національної академії 

державного управління при Президентові України  про присвоєння 

 д.держ.упр. Ульянченку Ю.О. вченого звання професора 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної 

політики та менеджменту М.А. Латиніна про порушення клопотання перед Вченою 

радою Національної академії державного управління при Президентові України про 

присвоєння д.держ.упр. Ульянченку Ю.О. вченого звання професора, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Порушити клопотання перед Вченою радою Національної академії 

державного управління при Президентові України про присвоєння доктору наук з 

державного управління, доценту, професору кафедри економічної політики та 

менеджменту ХарРІ НАДУ Ульянченку Юрію Олександровичу вченого звання 

професора. Підстава: рішення засідання кафедри економічної політики та 

менеджменту (протокол № 5/2 від 12.12.2018 р.), рішення Науково-методичної ради              

(протокол № 1 від 24.01.2019 р.). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

  Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 29 січня 2019 року, протокол № 1/245-2 

 

Про звіт Спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 за 2018 рік 

 

Заслухавши інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева про 

звіт Спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 за 2018 рік, Вчена рада ВІДЗНАЧАЄ: 

 Спеціалізована вчена рада Д 64.858.01 (далі – Рада) функціонує в ХарРІ НАДУ 

згідно з Наказом МОН України від 11 липня 2016 р. № 820 відповідно до рішення 

атестаційної колегії з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з державного 

управління за спеціальностями 25.00.01 – «Теорія та історія державного управління» 

та 25.00.02 – «Механізми державного управління». 

У своїй діяльності Рада керується положенням «Про спеціалізовану вчену 

раду», яке затверджено Наказом МОН України №1059  із змінами від 12 березня 2012 

року. Склад Ради представлений як штатними працівниками Інституту, так і 

представниками інших провідних науково-освітніх закладів України. Рада 

затверджена у складі 22 осіб, у тому числі: доктори наук з державного управління – 

19; доктор філософських наук – 1; доктор соціологічних наук – 1; кандидат наук з 

державного управління – 1. Станом на 31 грудня 2018 року – до складу Ради входять 

штатні (14 осіб) і  зовнішні (8 осіб) фахівці, які представляють провідні науково-

освітні заклади та установи. 

У січні – грудні 2018 р. відбулося 12 засідань Ради, на яких проведено захист 2 

докторських, у т.ч. – 2 докторські за спеціальністю 25.00.02 та 12 кандидатських 

дисертацій, у т.ч. 3 кандидатські – за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія 

державного управління і 9 кандидатських – за спеціальністю 25.00.02 – механізми 

державного управління (усі 14 дисертацій написані українською мовою). 

Таблиця 1 

Дисертації, захищені в спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (м. Харків) з 1 січня по 

31 грудня 2018 р. (за спеціальностями) 

Спеціальність Докторські Кандидатські Працівники 

Академії шифр назва 

25.00.01 Теорія та історія 

державного управління 
– 3 – 

25.00.02 Механізми державного 

управління 
2 9 3 



 

25.00.03 Державна служба – – – 

25.00.04 Місцеве самоврядування – – – 

Усього 2 12 3 

 

До захисту прийнято 3 кандидатські дисертацій за спеціальністю 25.00.01 – 

теорія та історія державного управління і 6 кандидатських дисертації за 

спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. 

Значна робота проведена колективами кафедр Інституту (табл. 2). Від початку 

календарного року захистили кандидатські дисертації – 4 здобувачі кафедри 

політології та філософії (завідувач д.держ.упр., проф. Дзюндзюк В.Б.), 1 здобувач 

кафедри соціальної і гуманітарної політики (завідувач кафедри д.держ.упр., проф. 

В.П. Єлагін), 3 здобувача кафедри регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування (завідувач кафедри д.держ.упр., проф. Куц Ю.О.), 3 здобувачі 

кафедри економічної політики та менеджменту (завідувач д.держ.упр., проф. 

Латинін М.А.), 1 здобувач кафедри управління персоналом та економіки праці 

(завідувач кафедри д.держ.упр., проф. Статівка Н.В.) і 1 здобувач кафедри права та 

європейської інтеграції (завідувач кафедри к.ю.н., доц. Величко Л.Ю.). 

Таблиця 2 

Дисертації, захищені в Спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України (м. Харків) 

з 1 січня по 31 грудня  2018 р. (по кафедрах) 

 

№  Назва кафедри Завідувач кафедри, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

Захищені дисертації 

 

Разом 

 докторські кандидатські 

1 Політології та 

філософії 

Дзюндзюк В.Б., 

д.держ.упр., проф. 
- 4 4 

3 Економічної політики 

та менеджменту  

Латинін М.А., 

д.держ.упр., проф. 
1 2 3 

5 Соціальної і 

гуманітарної політики 

Єлагін В.П., 

д.держ.упр., проф. 
– 1 1 

6 Регіонального 

розвитку та місцевого 

самоврядування  

Куц Ю.О. , 

д.держ.упр., проф. 1 2 2 

7 Управління 

персоналом та 

економіки праці  

Статівка Н.В., 

д.держ.упр. проф. – 1 1 

8 Права та європейської 

інтеграції  

Величко Л.Ю., 

к.ю.н., доц.  
– 1 1 

9 Кафедри інших ВНЗ  – 1 1 

10 Спільні засідання 

кафедр 

 
– – – 

 Усього  2 12 14 

 



 

 Відхилених дисертацій не було. 

Тематика захищених дисертаційних робіт присвячена розв’язанню нагальних 

завдань, що постають перед галуззю науки "Державне управління". У дисертаційних 

дослідженнях, захищених за спеціальністю 25.00.01, розглянуто теоретико-

методологічні засади формування та розвитку організаційної культури публічного 

управління, впровадження принципів врядування в публічне управління в Україні і 

демократичне державотворення в Україні в умовах глобалізації. У дисертаціях, 

виконаних за спеціальністю 25.00.02, досліджувалися взаємодія органів публічної 

влади з громадянами в умовах віртуалізації суспільних відносин, державна політика 

розвитку територіальних громад в Україні, розвиток взаємодії органів публічної 

влади з інститутами громадянського суспільства в умовах глобалізації, механізми 

державного регулювання обігу земель державної та комунальної власності, державні 

механізми проектування регіонального розвитку в Україні, державне управління 

профілактикою соціального сирітства на регіональному рівні, управління якістю в 

місцевих органах влади в Україні,  державне регулювання розвитку кооперації в 

аграрному секторі економіки України, механізми державного регулювання 

економічної безпеки вищих навчальних закладів України та  механізми розвитку 

державно-приватного партнерства на регіональному рівні. 

Разом з тим, слід зосередити увагу членів спеціалізованої вченої ради, 

завідувачів кафедр, наукових керівників та консультантів на необхідності 

забезпечення під час проходження попередньої експертизи та підготовки до подання 

дисертацій до розгляду до спеціалізованої вченої ради: 

– неухильного дотримання вимог до організації попередньої експертизи 

дисертаційних робіт, що готуються до попереднього захисту із залученням 

кваліфікованих науковців, фахівців із проблематики дисертацій з числа докторів наук 

за відповідними спеціальностями; 

– якості підготовки висновків установи та об’єктивності наведених в них даних, 

у тому числі – стосовно наукових публікацій, що опубліковані на момент 

проходження попередньої експертизи; 

– належного рівня практичної спрямованості дисертацій з відповідністю 

довідок про впровадження результатів дисертаційного дослідження рівню 

впровадження та профілю проблематики дисертації; 

– наявності публікацій наукових праць дисертантів у виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз даних. 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт Спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 про роботу в 2018 році взяти до 

відома. 

2. Завідувачам кафедр забезпечити ретельну експертизу дисертацій, що 

готуються до розширеного засідання кафедри, високу якість висновків щодо їх 

відповідності паспортам обраних спеціальностей, вимогам «Порядку присудження 



 

наукових ступенів», затвердженого постановою КМУ №567, наказу НАДУ від 5 січня 

2017 року №5 «Про затвердження порядку попередньої експертизи дисертацій у 

Національній академії», напрямам наукової діяльності НАДУ при Президентові 

України.  

3. Науковим керівникам і здобувачам наукового ступеня забезпечити високий 

рівень практичної спрямованості дисертацій, сприяти залученню до попередньої 

експертизи дисертаційних робіт членів спеціалізованої вченої ради, провідних 

науковців галузі і досвідчених практичних працівників, які мають власні наукові 

здобутки у відповідній сфері. 

4. Голові спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 Д.В. Карамишеву, вченому 

секретарю А.О. Кузнецову до 15.03.2019 р. підготувати концепцію та супровідні 

документи для перереєстрації i продовження термінів роботи ради.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Л.О. Бєлову. 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 29 січня 2019 року, протокол № 1/245-3 

 

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 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного 

управління та адміністрування В.Г. Бульби 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 

ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

задовільним. 

2. Затвердити екзаменаційні білети до державного екзамену за фаховим 

спрямуванням за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування». 

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 здійснити 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 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 29 січня 2019 року, протокол № 1/245-4 

 

Про затвердження Правил прийому на навчання до Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України у 2019 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова про затвердження 

Правил прийому на навчання до Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України 

у 2019 році, Вчена рада відзначає, що прийом на навчання здійснюється відповідно 

до статей 13, 44 Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11.10.2018 р. № 1096, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 

21.12.2018 р. № 1456/32908, Положення про прийом слухачів до Національної 

академії державного управління при Президентові України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 1.04. 2013 року № 255 «Про затвердження 

положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого 

самоврядування слухачів Національної академії державного управління при 

Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів 

Національної академії» зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету 

Міністрів України від 29.05.2013 р. № 380, від 13.01.2016 р. № 19, від 27.09.2016 р. № 

674, від 14.12.2016 р. № 950, від 26.04.2017 р. № 294, від 14.06.2017 р. № 423, від 

14.02.2018 р. № 82, 13.06.2018 р. № 482, 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 29.07.2009 р. № 789 «Про 

затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

галузі знань «Публічне управління та адміністрування» зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. № 809, від 27.09.2016 р. № 

674, від 14.06.2017 р. № 423, від 14.02.2018 р. № 82, від 13.06.2018 р. № 482, 

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. № 1035 зі змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 622 від 6.06.2016 р., 

Положення про приймальну комісію Національної академії, затвердженого рішенням 



 

Вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України 

від 20.12.2018 р. № 265/11-4, Положення про приймальну комісію Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, затвердженого наказом директора 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України від 27.12.2018 р. № 186.  

З урахуванням вищенаведеного, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити Правила прийому на навчання до Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України у 2019 році.  

2. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь 

у конкурсному відборі до Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України 

у 2019 році.  

3. Затвердити Правила прийому до аспірантури та докторантури до 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України у 2019 році.  

4. Приймальній комісії Інституту забезпечити дотримання вимог законодавства 

України, Правил прийому на навчання до Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України у 2019 році, а також відкритість та прозорість роботи 

приймальної комісії.  

5 Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Бєлову Л.О.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 29 січня 2019 року, протокол № 1/245-5 

 

Про затвердження ліцензійних справ підготовки іноземців та осіб без 

громадянства в ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева, 

завідувача кафедри економічної політики та менеджменту М.А. Латиніна, завідувача 

кафедри державного управління В.М. Мартиненка, завідувача кафедри управління 

персоналом та економіки праці Н.В. Статівки про затвердження ліцензійних справ 

підготовки іноземців та осіб без громадянства, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити ліцензійні справи підготовки іноземців першого бакалаврського 

та другого магістерського рівнів освіти в межах спеціальності 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління та  адміністрування». 

2. Затвердити ліцензійні справи підготовки іноземців першого бакалаврського 

та другого магістерського рівнів освіти в межах спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування». 

3.  Затвердити ліцензійні справи підготовки іноземців першого бакалаврського 

та другого магістерського рівнів освіти в межах спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 

4. Затвердити ліцензійні справи підготовки іноземців першого бакалаврського 

та другого магістерського рівнів освіти в межах спеціальності 051 «Економіка» галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 

 

 


