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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 
Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 
1 Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ 

 

Меляков А.В. 

Проект рішення: 

Меляков А.В. 
2 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри соціальної і гуманітарної 

політики в 2017-2019 рр. 

 

Золотарьов В.Ф.,  

 Єлагін В.П. 

Проект  рішення: 

 Єлагін В.П., 

члени комісії 
3 Про порушення клопотання перед Вченою радою 

Національної академії державного управління при 

Президентові України  про присвоєння д.держ.упр. 

Коваленку М.М. вченого звання професора 

Карамишев Д.В. 

Проект  рішення: 

Амосов О.Ю. 

 
4 Про звітування аспірантів, докторантів та здобувачів 

ХарРІ НАДУ  

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 
5 Про рекомендацію до друку наукових праць 

ХарРІ НАДУ 

 

Кузнецов А.О. 

Проект  рішення: 

Кузнецов А.О. 
6 Про продовження терміну повноважень Наглядової ради 

ХарРІ НАДУ  

 

 

Карамишев Д.В. 

Проект  рішення: 

Носик О.А. 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 23 квітня 2019 року, протокол № 4/248-1 

 

Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

А.В. Мелякова, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Ввести до складу Вченої ради Інституту студентку групи МД-17 Мележик 

Ларису Григорівну, у зв’язку з обранням її  головою Студентської ради факультету 

соціально-економічного управління.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Вченої ради А.В. Мелякова. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 23 квітня 2019 року, протокол № 4/248-2 

 

Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної діяльності 

колективу кафедри соціальної і гуманітарної політики в 2017-2019 рр. 

 

Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри соціальної і гуманітарної 

політики В.П. Єлагіна про стан навчально-методичної, наукової та організаційної 

діяльності кафедри, відповідно до рішення Вченої ради Інституту від 29 березня 2016 

року (протокол № 3/214-4) «Про систему оцінювання діяльності кафедр інституту», а 

також висновки комісії з перевірки результатів діяльності колективу кафедри, склад 

якої затверджений наказом директора Інституту від 05.10.2016 р. № 150: 

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

В.І. Горожанкіна, А.О. Кузнецов, В.Б Дзюндзюк, П.О. Редін  – 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» за трьома спеціалізаціями  «Управління 

соціально-гуманітарним розвитком», «Управління охороною здоров’я», «Управління 

освітою»; бакалаврів зі спеціальностей «Публічне управління та адміністрування», 

«Менеджмент», «Організація та економіка підприємницької діяльності», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Управління персоналом та 

економіка праці» і здійснюється на рівні вимог, які врегульовані чинними 

організаційно-методичними та нормативно-адміністративними документами 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

Харківського регіонального інституту  щодо змісту, методів і форм організації 

навчального процесу. 

За звітний період на кафедрі працювали 15 викладачів, з них 5 мають науковий 

ступінь доктора наук і вчене звання професора, 9 мають науковий ступінь кандидата 

наук, 7 – учене звання доцента, 1  старший викладач. Кафедра забезпечує викладання 

програм підготовки на освітній рівень «магістр» та «бакалавр» на денній, заочній, 

заочно-дистанційній, вечірній  та дуальній формах навчання  на ФПУА та ФСЕУ, в 

аспірантурі, проведення занять за типовими програмами тематичних семінарів з 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування. Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі Школи лідерів 

учнівського самоврядування районів та міст Харківської області, проведенні Днів 

відкритих дверей, організації та проведенні ЗНО на ФСЕУ. Загалом кафедрою 

викладається 31 дисципліна  за програмою магістерської підготовки, із них 4 

нормативних та 15 дисциплін спеціалізації. Загальне навчальне навантаження на 



2018/2019 навчальний рік складає 4943 год. 

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на належному науково-

теоретичному та методичному рівні з використанням різноманітних форм і методів 

навчання (ділові ігри, case studies, brain storming та ін.), 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 з урахування сучасних методів 

педагогіки та андрагогіки, навичок, отриманих під час стажування в Україні та за 

кордоном. Аудиторне, контрольно-консультативне й науково-методичне 

навантаження виконується в повному обсязі. Регулярно проводяться відкриті заняття 

та взаємовідвідування з їх подальшим обговоренням. На кафедрі започаткована 

практика проведення окремих занять за дисциплінами магістерської підготовки 

англійською мовою. 

Для забезпечення навчального процесу підготовки магістрів державного 

управління й бакалаврів за всіма дисциплінами, що викладаються, створено науково-

методичні комплекси, які згідно з вимогами навчального процесу постійно 

оновлюються. Упродовж 2017–2019 рр. викладачі кафедри підготували 4 монографії, 

опублікували 26 статей і 20 тез, 10 методичних рекомендацій, 1 навчальний посібник. 

Навчальні дисципліни кафедри забезпечені підручниками, навчальними 

посібниками, опорними конспектами, методичними рекомендаціями.  

На кафедрі з 2017 року здійснюється виконання держбюджетної теми 

«Соціальні чинники забезпечення сталого розвитку Харківського регіону». У 2017 р. 

виконувалася госпрозрахункова прикладна науково-дослідна робота за темою 

«Національно-патріотичне виховання молоді в Україні: теорія та практика реалізації 

на регіональному рівні». За результатами роботи були опубліковані 5 наукових 

статей, 10 тез конференцій, проведені конференції та круглі столи зі слухачами та 

студентами інституту, слухачами системи підвищення кваліфікації за регіональною та 

обласною програмами. Патріотичне виховання слухачів і студентів здійснюється як 

під час аудиторних занять, так і в процесі проведення виїзних занять при відвідуванні 

музеїв і пам’ятних місць Харківщини. 

Усі члени кафедри брали участь у міжнародних і національних наукових 

семінарах, конференціях, круглих столах та інших комунікаційних заходах.  

На кафедрі проходять підготовку 16 аспірантів та 3 здобувачі наукового 

ступеня доктора наук. За звітний період захищено 2 кандидатські та 1 докторська 

дисертації.  

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво підготовкою 

магістерських робіт за спеціальностями «Державне управління», «Публічне 

управління та адміністрування». У 2018 році на кафедрі проведено захист 57 

магістерських робіт, у 2019 році  86 робіт. У грудні 2019 року планується захист 56 

робіт. У лютому 2020 року  буде захищатися 68 магістерських робіт; для всіх 

випускників 2020 року призначені керівники та визначені теми магістерських робіт. 

Регулярними є контакти кафедри з працівниками Харківської 

облдержадміністрації, Харківської міської ради та керівними органами районної 



ланки, учасниками АТО, громадськими та волонтерськими організаціями. Викладачі 

та науковці кафедри є членами громадських рад, колегій  міністерств, органів влади 

різних рівнів. 

 З метою запровадження системності в роботі щодо науково-методичного 

супроводу територіальних органів влади був створений філіал кафедри в Харківській 

районній раді, у 2016 р. був підписаний договір між кафедрою та Харківською 

районною радою. Кафедра отримала соціальне замовлення на навчальні, методичні, 

науково-дослідні, експертно-аналітичні послуги з метою підвищення ефективності 

діяльності місцевих органів влади.  

На ФПУА постійно навчаються керівники державних, самоврядних та 

приватних структур Харківського району, підготовлена до захисту кандидатська 

дисертація. Став традиційним захист магістерських робіт в органах державної влади 

та органах місцевого самоврядування. У 2018 році було захищено 6 магістерських 

робіт в Харківській академії неперервної освіти, у 2019 році було захищено 7 

магістерських робіт у Харківській районній раді в присутності керівників Харківської 

ОДА та РДА. 

Викладачі кафедри беруть участь у програмі "Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність" (DOBRE) у Харківській області. Колективом проведені 

теоретико-методологічні дослідження та практична допомога в організації роботи з 

молоддю в Зачепилівській ОТГ, Золочівській ОТГ, Чкалівській ОТГ, удосконалення 

роботи соціальних закладів; у Лозівській ОТГ, Нововодолазькій ОТГ, Оскільській 

ОТГ, Балаклійському р-ні, Богодухівському р-ні, Вовчанському р-ні, Чугуївському р-

ні, у м. Ізюмі, у м. Куп’янську, у м. Первомайському, у м. Чугуєві. 

Профорієнтаційна робота здійснюється в середніх загальноосвітніх закладах 

міста, на заняттях Авторської школи, у межах дистанційного курсу для випускників 

шкіл, у секції «Історія України» Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-

дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук. 

Кафедра проводить активну роботу щодо підбору вступників для навчання за 

всіма спеціальностями на ФПУА та ФСЕУ в закріплених органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування Харківського й Дергачівського районів, 

Малоданилівської ОТГ, Циркунівської та Липецької сільських рад. 

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

назвати: 

– недостатня кількість методичних рекомендацій для самостійної роботи 

слухачів та студентів; 

– відсутність повного складу НМКД з навчальних дисциплін, що вперше 

включені до навчальної програми 2018–2019 н.р.; 

– недостатня кількість оновлених посібників та підручників за основними 

нормативними дисциплінами кафедри. 

– недостатня кількість публікацій у закордонних виданнях. 

– недостатній рівень технічного забезпечення кафедри. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 



1. Звіт завідувача кафедри соціальної і гуманітарної політики В.П. Єлагіна та 

висновки комісії взяти до уваги. 

2. Навчально-методичну та наукову роботу кафедри соціальної і гуманітарної 

політики визнати в цілому задовільною. 

3. Рекомендувати завідувачу кафедри соціальної і гуманітарної політики 

В.П. Єлагіну: 

– провести роботу по розміщенню не менше 4 публікацій науковців кафедри 

у  2019 р. у зарубіжних виданнях та не менше 2 публікацій у вітчизняних та 

зарубіжних науковометричних виданнях; 

–  до 30 червня 2019 р. завершити процес укладання НМКД за новими 

дисциплінами, що викладаються кафедрою; 

–  до 30 травня 2019 р. оновити методичне забезпечення навчальних дисциплін 

для слухачів та студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування»; 

–  відповідно до соціального замовлення Харківської районної державної 

адміністрації та Харківської районної ради провести у 2019 р. дослідження та 

вдосконалення механізму взаємодії райдержадміністрації, районної ради та 

громадськості у сфері регулювання окремих напрямків регіонального розвитку.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 23 квітня 2019 року, протокол № 4/248-3 

 

Про порушення клопотання перед Вченою радою Національної академії 

державного управління при Президентові України  про присвоєння 

 д.держ.упр. Коваленку М.М. вченого звання професора 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про порушення клопотання перед Вченою радою Національної 

академії державного управління при Президентові України про присвоєння 

д.держ.упр. Коваленку М.М. 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 теорії та фінансів 

ХарРІ НАДУ Коваленку Миколі Миколайовичу вченого звання професора. Підстава: 

рішення засідання кафедри економічної теорії та фінансів (протокол № 9/2 

від 15.04.2019 р.), рішення Науково-методичної ради (протокол № 3 від 18.04.2019 р.). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 23 квітня 2019 року, протокол № 4/248-4 

 

Про звітування аспірантів, докторантів та здобувачів ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова, Вчена рада відзначає, що згідно з 

п. 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів», 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 

(зі змінами), Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 та відповідно 

до графіку, затвердженого наказом директора ХарРІ НАДУ при Президентові України 

«Про звітування докторантів, аспірантів та здобувачів» від 29 березня 2019 року 

№ 47, з 08 по 19 квітня 2019 року відбулося проміжне звітування докторантів, 

аспірантів та здобувачів за перше півріччя 2018-2019 н.р. 

1. На засіданнях кафедр регіонального розвитку та місцевого самоврядування, 

управління персоналом та економіки праці, державного управління, політології та 

філософії заслухано звіти 7 докторантів про виконання ними індивідуальних планів 

наукової роботи. Усіх атестовано позитивно. 

Проведений аналіз звітів, узагальнення рекомендацій наукових консультантів і 

рішень кафедр дозволяє виявити основні недоліки у виконанні індивідуальних планів 

наукової роботи докторантів, зокрема: 

 – відставання темпів оприлюднення результатів дисертаційних досліджень у 

фахових виданнях; 

 – порушення термінів підготовки тексту дисертацій; 

 – несвоєчасне проходження попередніх захистів та подання документів до 

спеціалізованої вченої ради. 

2. На засіданнях кафедр економічної політики та менеджменту, економічної 

теорії та фінансів, регіонального розвитку та місцевого самоврядування, управління 

персоналом та економіки праці, права та європейської інтеграції, державного 

управління, української мови, інформаційних технологій і систем управління, 

соціальної і гуманітарної політики, політології та філософії заслухано звіти 77 

аспірантів про виконання ними індивідуальних планів навчальної та наукової роботи. 

Атестовано позитивно 76 з них. 

Рішенням кафедри державного управління (протокол № 10 від 18.04.2019 р.) 

рекомендовано не атестувати та відрахувати аспіранта першого року денної форми 

навчання за договором на умовах контракту Ісаєва Сергія Валерійовича за 

невиконання індивідуального плану наукової та навчальної роботи без поважних 

причин та договору про надання освітніх послуг (підготовки в аспірантурі) (№ 02/18 

від 01.10.2018 р.). 

Згідно з п. 3.1. наказу директора ХарРІ НАДУ при Президентові України «Про 

звітування докторантів, аспірантів та здобувачів» проміжне звітування аспіранта 



кафедри управління персоналом та економіки праці Ушакової М.В. перенесено на 

травень 2019 року у зв’язку із стажуванням. 

Проведений аналіз звітів, узагальнення рекомендацій наукових керівників і 

рішень кафедр дозволяє виявити основні недоліки у виконанні індивідуальних планів 

навчальної та наукової роботи аспірантів, зокрема: 

– формальне ставлення до заповнення індивідуальних планів роботи; 

– невиконання індивідуального навчального плану аспіранта, зокрема 

складання іспитів з дисциплін; 

– порушення термінів підготовки тексту дисертацій; 

– невикористання можливостей участі в комунікативних заходах; 

– відставання темпів оприлюднення результатів дисертаційних досліджень у 

фахових виданнях та у зарубіжних фахових виданнях; 

– недостатньо високий рівень якості дисертацій, які виносяться на попередній 

захист; 

– несвоєчасне проходження попередніх захистів та подання документів до 

спеціалізованої вченої ради. 

3. На засіданнях кафедр регіонального розвитку та місцевого самоврядування, 

управління персоналом та економіки праці, державного управління, соціальної і 

гуманітарної політики заслухано звіти 5 здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії поза аспірантурою. Їх атестовано позитивно. 

Проведений аналіз звітів, узагальнення рекомендацій наукових керівників і 

рішень кафедр дозволяє виявити основні недоліки у виконанні індивідуальних планів 

навчальної та наукової роботи здобувачів, зокрема: 

– формальне ставлення до заповнення індивідуальних планів роботи; 

– невиконання індивідуального навчального плану аспіранта, зокрема 

складання іспитів з дисциплін; 

– неповне використання можливостей участі в комунікативних заходах; 

– відставання темпів оприлюднення результатів дисертаційних досліджень у 

фахових виданнях. 

Виходячи з вищевикладеного Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. На підставі звітів та висновків наукових консультантів атестувати за перше 

півріччя 2018-2019 н.р. докторантів: 

Безуглого Олександра Володимировича, 

Білосорочку Світлану Іванівну, 

Мельман Вікторію Олександрівну, 

Москаленка Олександра Михайловича, 

Падафет Юлію Геннадіївну, 

Поколодну Олену Валентинівну, 

Щегорцову Вікторію Миколаївну. 

1.1. Завідувачам кафедр, науковим консультантам звернути увагу на усунення 

недоліків, що виявлені в ході звітування докторантів. 

2. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за перше 

півріччя 2018 – 2019 н.р. аспірантів денної форми навчання: 

– перший рік навчання: 

Власенко Наталію Олександрівну, 

Корневу Ольгу Сергіївну, 

Луценко Ангеліну Олександрівну, 

Марчак Юлію Олександрівну, 

Машкіну Ольгу Іванівну, 



Ольховську Юлію Юріївну, 

Проценко Олену Володимирівну, 

Соколову Вікторію Вікторівну; 

– другий рік навчання: 

Амосова Станіслава Олеговича, 

Биковець Кристину Юріївну, 

Білоус Каріну Станіславівну, 

Вербицьку Євгенію Олександрівну, 

Гордієнко Євгенію Петрівну, 

Зюзь Ольгу Сергіївну, 

Кожуріну Віру Миколаївну, 

Мірошніченко Людмилу Глебівну, 

Фісенко Наталію Владиленівну; 

– третій рік навчання: 

Борисенко Дарину Володимирівну, 

Знаткову Олену Миколаївну, 

Зюзя Дмитра Володимировича, 

Лісман Тетяну Анатоліївну, 

Нікітенка Олексія Євгеновича, 

Пільгун Маргариту Валеріївну. 

3. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за перше 

півріччя 2018 – 2019 н.р. аспірантів вечірньої форми навчання: 

– перший рік навчання: 

Бігарі Марину Іванівну, 

Вінника Владислава Миколайовича, 

Жидкова Костянтина Сергійовича, 

Зуб Аллу Василівну, 

Лисенка Ігоря Андрійовича, 

Мережка Сергія Івановича, 

Товмасяна Артура Едмаровича, 

Федоренко Анну Володимирівну, 

Чернявського Костянтина Олександровича, 

Шатохіна Євгена Анатолійовича; 

– другий рік навчання: 

Благовестова Миколу Олександровича, 

Воропай Любов Анатоліївну, 

Гриня Дмитра Володимировича, 

Гунбіну Олену Володимирівну, 

Довбню Олександра Борисовича, 

Єфімова Євгенія Олександровича, 

Кривицьку Надію Володимирівну, 

Ольховського Юрія Юрійовича, 

Панчішного Сергія Анатолійовича, 

Плюхіна Максима Сергійовича, 

Тесленко Ольгу Сергіївну, 

Ходякову Катерину Сергіївну, 

Чернобая Олега Олександровича; 

– третій рік навчання: 

Бірюкова Вадима Вікторовича, 



Головко Юлію Олександрівну, 

Діденка Андрія Олександровича, 

Кірєєва Євгена Вікторовича, 

Луценка Віталія Івановича, 

Малишеву Оксану Василівну, 

Мартиненко Наталію Василівну, 

Марченко Людмилу Юріївну, 

Мєуш Наталію Вікторівну, 

Сікала Максима Володимировича. 

4. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за перше 

півріччя 2018-2019 н.р. аспірантів заочної форми навчання: 

– перший рік навчання: 

Живила Євгена Олександровича, 

Іноземцеву Катерину Олександрівну; 

– другий рік навчання: 

Гібадулліна Олексія Володимировича, 

Коваленко Наталію Олександрівну, 

Краснолобову Ірину Миколаївну, 

Пасічник Дар’ю Сергіївну, 

Сластіна Олександра Петровича, 

Цвірка Костянтина Володимировича; 

– третій рік навчання: 

Горла Максима Вікторовича, 

Єфімова Юрія Вікторовича, 

Черняка Михайла Євгенійовича; 

– четвертий рік навчання: 

Балуту Інну Вікторівну, 

Бондаренко Діану Петрівну, 

Голованову Наталю Вікторівну, 

Гузя Вячеслава Валерійовича, 

Капінус Олександру Ярославівну, 

Кузьменка Сергія Леонідовича, 

Олентьєва Романа Володимировича, 

Павлова Єгора Олеговича, 

Сиволапенко Тетяну Леонідівну. 

5. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за перше 

півріччя 2018-2019 н.р. здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза 

аспірантурою: 

– перший рік навчання: 

Безбородову Олену Леонідівну, 

Калмикова Євгена Валерійовича, 

Листову Аліну Андріївну, 

Плотнік Наталію Анатоліївну, 

Фесенко Вікторію Олександрівну. 

 

 

 

 

 



6. Завідувачам кафедр, науковим керівникам звернути увагу на усунення 

недоліків, що виявлені в ході звітування аспірантів та здобувачів. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Карамишева Д.В. 

 
 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 23 квітня 2019 року, протокол № 4/248-5 

 

Про рекомендацію до друку 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 «Актуальні проблеми державного управління» 

№ 1 (55) за 2019 р. Обсяг: 17,8 обл.-вид. арк. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 
  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 23 квітня 2019 року, протокол № 4/248-6 

 

Про продовження терміну повноважень  

Наглядової ради ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши і обговоривши пропозицію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева щодо продовження терміну повноважень Наглядової ради 

ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Продовжити термін повноважень Наглядової ради ХарРІ НАДУ на три роки 

у такому складі:  

– Коваленко Віктор Миколайович, перший заступник голови Харківської 

обласної ради, кандидат економічних наук, нагороджений Орденом червоної зірки; 

Орденом Данила Галицького; Медаллю «За бойові заслуги»; Медаллю «За відзнаку в 

охороні державного кордону»; Орденом «За мужність», голова Наглядової ради; 

– Суботін Віктор Георгійович, генеральний директор ВАТ «Турбоатом», 

кандидат економічних наук, заслужений економіст України, за видатні досягнення у 

професійній діяльності нагороджений Орденом «За заслуги» III ступеня, Орденом «За 

заслуги» II ступеня, Державною премією України в галузі науки і техніки, заступник 

голови Наглядової ради;  

– Ген Семен Наумович, директор Товариства «Золоті сторінки», за значні 

досягнення в професійній діяльності нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня 

та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, секретар Наглядової ради; 

– Глянь Іван Данилович, голова правління Харківської обласної організації 

роботодавців у сфері агропромислового комплексу, генеральний директор 

Приватного сільськогосподарського підприємства ім. Фрунзе, депутат Харківської 

обласної ради VII скликання; 

– Гнатченко Сергій Леонідович, директор фізико-технічного інституту низьких 

температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, доктор фізико-математичних наук, 

професор, академік Національної Академії Наук України, лауреат Державної премії 

України у галузі науки та техніки;  

– Дмитрієв Анатолій Анатолійович, депутат Харківської обласної ради VII 

скликання, заступник голови Постійної комісії Харківської обласної ради з правових 

питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з 

корупцією та злочинністю; 

 

 



– Жукова Олена Михайлівна, президент Харківського банківського союзу, за 

професійні досягнення має нагороду від Європейського банку реконструкції та 

розвитку «За видатні досягнення в сфері управління бізнесом» та Почесну грамоту 

Кабінету Міністрів України; 

– Звєрєв Віктор Олександрович, президент Харківської торгово-промислової 

палати, Заслужений працівник сільського господарства України, депутат Харківської 

обласної ради VII скликання; 

– Логвиненко Олексій Степанович, народний депутат України 5-6 скликань, 

заступник голови Харківської обласної державної адміністрації (1997-2000 рр.), 

директор Науково-дослідного інституту регіональної політики, нагороджений 

орденом «За віддане служіння Батьківщині»; 

– Луговий Володимир Іларіонович, перший віце-президент Національної 

академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, Відмінник 

народної освіти України, академік Академії наук вищої школи України, член Академії 

педагогічних і соціальних наук, Нью-Йоркської академії наук (США), заслужений 

працівник освіти, Лауреат нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки 

Академії наук вищої школи України, ректор Української Академії державного 

управління при Президентові України (1995-2006 рр.); 

– Маслов Євген Федорович, представник Національної ради з питань 

телебачення та радіомовлення в Харківській області, заслужений журналіст України, 

лауреат муніципальних творчих премій; 

– Непомнящий Олександр Михайлович, президент Громадської спілки 

«Національна асамблея розбудови України», доктор наук з державного управління, 

кандидат економічних наук, заслужений будівельник України; 

– Раїна Юрій Іванович, голова Харківської районної державної адміністрації 

Харківської області; 

– Русецький Анатолій Анатолійович, юрист ТОВ «Юридична компанія «ФАС-

ЮСТ» (м. Харків), депутат Харківської обласної ради VIІ скликання, голова 

Постійної комісії Харківської обласної ради з правових питань, регуляторної 

політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю, 

кандидат юридичних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної кадрової 

академії; 

– Скорик Олександр Олексійович, генеральний директор ТОВ «М‘ясокомбінат 

«М‘ясний». 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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