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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1  Про присвоєння Ю.В. Афанасьєвій вченого звання 

доцента 

Меляков А.В. 

Проект  рішення: 

Меляков А.В. 

 

2 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри права та європейської 

інтеграції в 2017-2019 рр. 

 

Карамишев Д.В.,  

Величко Л.Ю. 

Проект  рішення: 

Величко Л.Ю., 

члени комісії 

 

3 Про затвердження навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр і магістр 2019 

року набору 

 

Кармишев Д.В. 

Проект  рішення: 

 Горожанкіна В.І. 

 

4 Про організацію стажування та практики здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету 

публічного управління та адміністрування  

Бульба В.Г. 

Проект  рішення: 

Бульба В.Г. 

 

5 Про організацію стажування та практики здобувачів 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівня вищої освіти факультету соціально-економічного 

управління 

 

Іванова І.Д. 

Проект рішення:  

Козлов К.І. 

6 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Є.О. Живила 

 

Орлов О.В. 

 Проект рішення: 

Орлов О.В. 

 

7 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

Кузнецов А.О. 

Проект  рішення: 

Кузнецов А.О. 

 

8 Про зміни до структури Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

Кармишев Д.В. 

Проект  рішення: 

Носик О.А. 

 
  



9 Про затвердження навчальних планів підготовки 

іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу 

до ЗВО  

Карамишев Д.В. 

Проект  рішення: 

Покотило Т.В. 

10 Про затвердження змін до 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. 

 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 травня 2019 року, протокол № 5/249-1 

 

Про присвоєння Ю.В. Афанасьєвій вченого звання доцента 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

А.В. Мелякова про присвоєння Ю.В. Афанасьєвій вченого звання доцента (у дискусії 

щодо запропонованої кандидатури на підтримку Ю.В. Афанасьєвій виступили: 

Єлагін В.П., Редін П.О., Шур В.М.), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Для проведення таємного голосування обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб: Ульянченко Ю.О., Коваленко М.М., Коротич О.Б. 

2. Затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії про обрання її головою 

Ульянченка Ю.О. 

3. Затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії щодо результатів 

таємного голосування про присвоєння Афанасьєвій Юлії Віталіївні вченого звання 

доцента кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України («за» – 31, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

А.В. Мелякова. 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 травня 2019 року, протокол № 5/249-2 

 

Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної діяльності кафедри 

права та європейської інтеграції в 2017-2019 рр. 

 
Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри права та європейської 

інтеграції Л.Ю. Величко про стан навчально-методичної та наукової діяльності 

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

складі: Д.В. Карамишева – голови комісії, В.Ф. Золотарьова – заступника голови, 

В.Г. Бульби, В.І. Горожанкіної, А.О. Кузнецова, П.О. Редіна, В.М. Шура – членів 

комісії, Вчена рада відзначає, що навчально-методична та наукова діяльність кафедри 

в цілому відповідає потребам підготовки магістрів за спеціальностям «Публічне 

управління», «Управління персоналом та економіка праці», «Організація та економіка 

підприємницькою діяльністю», та «Бізнес–адміністрування»; бакалаврів зі 

спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці», «Організація та 

економіка підприємницькою діяльністю», «Публічне управління та адміністрування», 

«Менеджмент», 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 11 викладачів, 11 з яких мають науковий 

ступінь, 9 – вчене звання. Кафедра забезпечує реалізацію програми підготовки 

магістрів публічного управління, та магістрів і 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 регулярно проводяться відкриті заняття та 

здійснюються взаємовідвідування лекційних та практичних занять з їх подальшим 

обговоренням. 

Для забезпечення навчального процесу підготовки магістрів публічного 

управління й спеціалістів за всіма дисциплінами, що викладаються, сформовано 

науково-методичні комплекси. Майже всі навчальні дисципліни кафедри забезпечені 

методичними вказівками та навчальними посібниками. Упродовж звітного періоду 

викладачі кафедри підготували й видали друком 2 наукові монографії, приймали 

участь у написанні 1 колективної монографії, 1 підручника, та підготували 1 



навчальний посібник. 

На кафедрі здійснюються фундаментальні дослідження у межах другої половини 

робочого дня викладача за темою: «Імплементація принципів acquis communautaire в 

діяльності органів публічної влади». Усі члени кафедри беруть участь у міжнародних 

і національних наукових конференціях. Усього за звітний період опубліковано 71 

наукових статей і 61 тез. 

Кафедра організує комунікативні заходи: проведено 2 круглі столи, 2 наукових 

форумів, 3 секції на конгресах, конференціях та ін. 

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

такі: 

- Відсутні наукові публікації у фахових наукометричних виданнях які 

індексуються у Scopus, Web of Science. 

- Недостатній рівень оприлюднення результатів науково-дослідної роботи 

кафедри. 

- Посадові інструкції науково-педагогічних працівників кафедри викладені в  

застарілій редакції; 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА, завідувачці кафедри 

Л.Ю. Величко: 

1. забезпечити публікацію не менше двох статей викладачів кафедри у 

фахових наукометричних виданнях, які індексуються у Scopus, Web of Science до 

кінця 2019 р. 

2. забезпечити оприлюднення результатів науково-дослідної роботи 

кафедри шляхом видання друкованої продукції на тему «Імплементація принципів 

acquis communautaire в діяльності органів публічної влади» (Монографія, навчальний 

посібник тощо) до кінця 2020 р.  

3. оновити посадові інструкції науково-педагогічних працівників кафедри 

до 01.09.2019 р. 

4. активізувати роботу аспірантів та здобувачів кафедри із виконання їх 

індивідуальних планів. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора 

ХарРІ НАДУ при Президентові України Л.О. Бєлову. 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 травня 2019 року, протокол № 5/249-3 

 

Про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня бакалавр і магістр 2019 року набору 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Д.В. Карамишева про затвердження навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти ступенів «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями 

051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» та 281 «Публічне управління та адміністрування», Вчена рада констатує, 

що проекти навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальностями 

051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» та 281 «Публічне управління та адміністрування»були обговорені та 

рекомендовані рішенням Науково-методичної ради (протокол №4 від 20 травня 

2019 року). 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити навчальні плани 2019 року набору 

1.1. За спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійною програмою 

«Управління персоналом та економіка праці» (денна та заочна форми навчання): 

- освітнього ступеня магістр; 

- освітнього ступеня бакалавр. 

1.2. За спеціальністю 073 «Менеджмент» (денна та заочна форми навчання) 

- освітньо-професійною програмою «Бізнес – адміністрування» освітнього 

ступеня магістр; 

-  освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес та корпоративний 

менеджмент» освітнього ступеня бакалавр. 

1.3. За спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

освітньо-професійною програмою «Організація та економіка підприємницької 

діяльності»(денна та заочна форми навчання): 

- освітнього ступеня магістр; 

- освітнього ступеня бакалавр. 

1.4. За спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

освітньо-професійною програмою «Публічне управління та 

адміністрування»(денна та заочна форми навчання)освітнього ступеня бакалавр. 

2. Декану факультету соціально-економічного управління (Козлов К.І.) 

підготувати робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти відповідних 

ступенів на 2019-2020 навчальний рік до 15 червня 2019 року. 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 травня 2019 року, протокол № 5/249-4 

 

Про організацію стажування та практики здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти факультету публічного управління та адміністрування 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного 

управління та адміністрування В.Г. Бульби про організацію стажування та практики 

слухачів і студентів ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію декана факультету публічного управління та адміністрування 

В.Г. Бульби взяти до уваги. 

 

2. Декану факультету публічного управління та адміністрування забезпечити 

організацію і контроль за проведенням стажування та практики слухачів та студентів. 

Відповідальні: В.Г. Бульба. 

 

3. Кафедрам державного управління; регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування; права та європейської інтеграції; економічної теорії та фінансів; 

політології та філософії; соціальної і гуманітарної політики; іноземних мов; 

української мови забезпечити методичне керівництво і контроль за виконанням 

програм стажування та практик. 

Відповідальні: В.М. Мартиненко, Ю.О. Куц, Л.Ю. Величко,  

О.Ю.Амосов, В.Б. Дзюндзюк, В.П.Єлагін, В.М. Шур, П.О. Редін. 

Термін виконання: липень-серпень 2019 р. 

 

4. Забезпечити своєчасне подання слухачами денної форми навчання 

індивідуальних програм стажування,  звітів і відзивів про стажування та практику. 

Відповідальні: В.Г. Бульба 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 09 вересня 2019 р. 

 

5. Організувати підготовку слухачами денної форми навчання доповідей на 

науково-практичну конференцію за підсумками стажування. 

Відповідальні: В.Г. Бульба, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 13 вересня 2019 р. 

 

 



6. Обговорити підсумки стажування слухачів денної форми навчання 

факультету публічного управління та адміністрування та практики слухачів вечірньої 

та заочної форм навчання факультету публічного управління та адміністрування, 

студентів факультету соціально-економічного управління на засіданнях кафедр. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 30 вересня 2019 р. 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 травня 2019 року, протокол № 5/249-5 

 

Про організацію стажування та практики здобувачів першого (бакалаврського) 

та другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету соціально-

економічного управління 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника декана факультету 

соціально-економічного управління І.Д. Іванової  про організацію практики 

здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського рівня) вищої освіти 

ФСЕУ, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію заступника декана факультету соціально-економічного 

управління І.Д. Іванової взяти до уваги.  

2. Факультету соціально-економічного управління забезпечити організацію і 

контроль за проведенням практики здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.  

Відповідальні: К.І. Козлов, 

завідувачі кафедр управління персоналом та економіки праці,  

економічної політики та менеджменту, державного управління.  

 

3. Забезпечити своєчасне подання здобувачами першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання звітів і відзивів 

про стажування та практику.  

Відповідальні: Козлов К.І,  

завідувачі кафедр управління персоналом та економіки праці,  

економічної політики та менеджменту, державного управління.  

 

4. Подовжити роботу по укладанню угод з профільними організаціями та 

підприємствами для організації баз практик за спеціальностями:  

051 “Економіка”, 

073 “Менеджмент”, 

074 «Публічне управління та адміністрування», 

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. 

281 «Публічне управління та адміністрування». 

Відповідальні:  

завідувачі кафедр управління персоналом  

та економіки праці, економічної політики  

та менеджменту, державного управління.  



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Інституту Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 травня 2019 року, протокол № 5/249-6 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспіранта Є.О. Живила 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри інформаційних 

технологій і систем управління О.В. Орлова про уточнення і затвердження теми 

дисертаційного дослідження аспіранта Є.О. Живила, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта Живила Євгена 

Олександровича «Механізми інституціонального забезпечення системи кібернетичної 

безпеки в умовах гібридної війни» (попередня редакція: «Інституціональне 

забезпечення кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни»). Науковий керівник – 

д.держ.упр., проф. О.В. Орлов. Спеціальність 281 – публічне управління та 

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

ХарРІ НАДУ від 20.05.2018 р., № 5. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 травня 2019 року, протокол № 5/249-7 

 

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» 

№ 2 (65) за 2019 р. Обсяг: 16 обл.-вид. арк. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 травня 2019 року, протокол № 5/249-8 

 

Про зміни до структури 

Харківського регіонального інституту державного управління  

Національної академії державного управління  

при Президентові України 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Карамишева Д.В. про зміни до структури Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (далі – ХарРІ НАДУ), керуючись наказом Міністерства освіти і 

науки від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства» із змінами, з метою організації 

надання належних освітніх послуг іноземцям, Вчена рада  УХВАЛИЛА: 

1. Доповнити структуру ХарРІ НАДУ пунктом «23.1. Підготовчий відділ». 

2. Клопотати перед Вченою радою Національної академії державного 

управління при Президентові України про внесення змін до структури ХарРІ НАДУ. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 травня 2019 року, протокол № 5/249-9 

 

Про затвердження навчальних планів підготовки іноземних громадян та осіб без 

громадянства до вступу до ЗВО 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Д.В. Карамишева про затвердження навчальних планів підготовки 

іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу до ЗВО за програмою 

вивчення державної мови та/або мови навчання, Вчена рада констатує, що проекти 

навчальних планів підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу 

до ЗВО за програмою вивчення державної мови та/або мови навчання були 

обговорені та рекомендовані рішенням Науково-методичної ради (протокол № 4 від 

21 травня 2019 року). 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити навчальний план підготовки іноземних громадян та осіб без 

громадянства до вступу до ЗВО: 

1.1. за програмою вивчення державної мови (напрям підготовки – 

гуманітарний). 

1.2. за програмою вивчення державної мови та мови навчання (російська мова), 

напрями підготовки – інженерно-технічний, медіко-біологічний, економічний. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора з 

економіко-господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 травня 2019 року, протокол № 5/249-10 

 

Про затвердження змін до 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 відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 06.03.2019 р. «Про ліцензування 

освітньої діяльності», наказу президента Національної академії державного 

управління при Президентові України від 20 березня 2019 року № 60 «Про введення в 

дію рішення Вченої ради Інституту публічного управління і адміністрування 

Національної академії», рішення Вченої ради  від 28 травня 2019 року № 5/249-3 «Про 

затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавр і магістр 2019 року набору», Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити зміни до Правил 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 2020 році.  

3. 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 зі змінами, а також відкритість та прозорість 

роботи приймальної комісії.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Бєлову Л.О.  

 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 


