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24 вересня 2019 р. 

протокол № 8/252 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про обрання голови Вченої ради ХарРІ НАДУ  Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Калінкіна Н.В. 

2 Про обрання заступника голови Вченої ради 

ХарРІ НАДУ  

Бєлова Л.О. 

Проект рішення: 

Калінкіна Н.В. 

3 Про підсумки прийому слухачів та студентів до 

ХарРІ НАДУ в 2019 році та затвердження Плану 

організаційних та профорієнтаційних заходів у 

2019/2020 роках 

Золотарьов В.Ф. 

Проект рішення: 

 Золотарьов В.Ф. 

 

4 Про рекомендацію до зарахування до аспірантури 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії 

2019 року вступу 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

 Кузнецов А.О. 

5 Про підготовку здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії, які працюють над дисертаціями поза 

аспірантурою 2019 року вступу 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

 Кузнецов А.О. 

6 Про рекомендацію до зарахування до докторантури 

ХарРІ НАДУ в 2019 р. 

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

 Кузнецов А.О. 

7 Про результати звітування аспірантів, докторантів та 

здобувачів ХарРІ НАДУ за 2018/2019 н.р  

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

 Кузнецов А.О. 

8 Про рекомендацію кандидатур від факультету 

публічного управління та адміністрування та факультету 

соціально-економічного управління на призначення 

стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ 

Бульба В.Г., 

Козлов К.І. 

Проект рішення: 

Бульба В.Г., 

Козлов К.І. 

9 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспірантки Н.В. Голованової 
 

Дзюндзюк В.Б. 

Проект рішення: 

Дзюндзюк В.Б. 

10 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспірантки Д.П. Бондаренко 
 

Єлагін В.П. 

Проект рішення: 

Єлагін В.П. 

11 Про затвердження додаткових програм до кандидатських 

іспитів зі спеціальностей галузі науки «Державне 

управління» 

Дзюндзюк В.Б., 

Єлагін В.П. 

Проект рішення: 

Дзюндзюк В.Б., 

Єлагін В.П. 



 

 

12 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

Кузнецов А.О., 

Амосов О.Ю. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О., 

Амосов О.Ю. 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

____________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

  

від 24 вересня 2019 року, протокол № 8/252-1 

 

Про обрання голови Вченої ради ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про обрання голови Вченої ради таємним голосуванням відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-VII, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Для проведення голосування обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: 

Єлагін Віктор Павлович – голова комісії, Статівка Наталія Валеріївна, Кузнецов 

Андрій Олегович.  

2. Затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії щодо результатів 

таємного голосування про обрання Бєлової Людмили Олександрівни головою Вченої 

ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України («за» – 32, «проти» – 

немає, недійсних бюлетенів – немає). 

 

 

 

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 24 вересня 2019 року, протокол № 8/252-2 

 

Про обрання заступника голови Вченої ради ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради Л.О. Бєлової про 

обрання заступника голови Вченої ради ХарРІ НАДУ відкритим голосуванням 

відповідно до п. 4.7 Положення про Вчену раду ХарРІ НАДУ від 27 серпня 2019 року, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Обрати Карамишева Дмитра Васильвича заступником голови Вченої ради 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України («за» – 32, «проти» – немає, 

«утримався» – немає). 

   

 

 

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 24 вересня 2019 року, протокол № 8/252-3 

 

Про підсумки прийому слухачів та студентів до  

ХарРІ НАДУ в 2019 році та затвердження плану організаційних та 

профорієнтаційних заходів у 2019/2020 роках 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова про підсумки прийому 

слухачів та студентів до ХарРІ НАДУ в 2019 році та затвердження плану 

організаційних та профорієнтаційних заходів у 2019/2020 роках, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію заступника директора з короткотермінового підвищення 

кваліфікації В.Ф. Золотарьова про підсумки прийому слухачів та студентів до 

ХарРІ НАДУ в 2019 році  взяти до відома. 

2. Затвердити План організаційних та профорієнтаційних заходів у 

2019/2020 роках (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту  

Бєлову Л.О. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

 



 

Додаток 

до рішення Вченої ради 

від 24 вересня 2019 року,  

протокол № 8/252-3 
 

ПЛАН 

організаційних та профорієнтаційних заходів у 2019/2020 роках щодо прийому слухачів та студентів  

до Харківського регіонального інституту державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України  
 

№ Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 

1. Організаційні заходи 

1.  Здійснювати інформування школярів та керівництво навчальних закладів 

щодо участі старшокласників у кафедральних та інститутських заходах 

Жовтень  

2019 р. - травень 

2020 р 

Козлов К.І., завідувачі кафедр 

2.  Вжити заходів щодо організації роботи по залученню іноземних громадян та 

осіб без громадянства на навчання в Інституті 

Жовтень  

2019 р. – 

жовтень 2020 р. 

Олійник Д.В., Покотило Т.В. 

3.  Робочій групі підготувати конкурсні пропозиції, за якими передбачається 

здійснення прийому на навчання до Інституту у 2020 році, пропозиції щодо 

вартості навчання за спеціальностями по формах навчання за договорами, 

переліку предметів ЗНО, за якими передбачається прийом на навчання за 

певними спеціальностями 

До 5 листопада 

2019 р. 

Карамишев Д.В., 

Золотарьов В.Ф., 

Олійник Д.В., 

Хлєбникова О.О.,  

Бульба В.Г., Козлов К.І.,, 

завідувачі випускових кафедр 

4.  Переглянути закріплення кафедр за райдержадміністраціями, міськими 

радами  Харківської області, територіальними підрозділами ЦОВВ в 

Харківській області та здійснити закріплення кафедр за  

райдержадміністраціями, міськими радами Луганської, Полтавської та 

Сумської областей для проведення профорієнтаційної роботи щодо прийому 

на навчання до Інституту  

До 10 листопада 

2019 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Бульба В.Г., Козлов К.І., 

завідувачі кафедр 



 

5.  Підготувати та роздрукувати інформаційні буклети, презентаційні плакати з 

правилами вступу до Інституту для проведення профорієнтаційної роботи з 

посадовцями органів влади, працівниками підприємств, установ і організацій, 

старшокласниками шкіл 

До 10 листопада 

2019 р. 

 

Золотарьов В.Ф.,  

Бульба В.Г.,  Козлов К.І., 

завідувачі випускових кафедр 

6.  Організувати зустрічі із студентами закладів вищої освіти I-II рівня 

акредитації відповідного профілю підготовки щодо вступу до Інституту 

Листопад  

2019 р. - квітень 

2020 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Козлов К.І., завідувачі 

випускових кафедр 

7.  Провести консультації з керівниками місцевих органів влади, підприємств та 

установ щодо можливості направлення посадовців на навчання до Інституту 

за кошти місцевих бюджетів 

Листопад  

2019 р. - серпень 

2020 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Бульба В.Г., Козлов К.І., 

завідувачі кафедр 

8.  Вивчити можливість організації проведення на факультативних засадах 

занять з іноземної мови для студентів випускних курсів бакалаврату  

факультету соціально-економічного управління, які бажають вступити на 

навчання у магістратурі 

До 15 грудня 

2019 року 

Козлов К.І., Шур В.М. 

9.  Підготувати та затвердити на засіданні Вченої ради Правила прийому на 

навчання до Інституту у 2020 році 

До 20 грудня   

2019 р. 

Карамишев Д.В.,  

Золотарьов В.Ф.,  

Бульба В.Г., Козлов К.І., 

Кузнецов А.О.,  Іванова І.Д., 

Соловей В.І. 

10.  Сформувати пропозиції до НАДУ при Президентові України щодо планових 

показників набору слухачів на навчання за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» для здобуття ступеня магістра 

До 20 грудня  

2019 р. 

Карамишев Д.В.,  

Золотарьов В.Ф.,  

Бульба В.Г., Соловей В.І. 

11.  Надати до НАДУ при Президентові України пропозиції щодо складу 

приймальної комісії Інституту 

До 20 грудня  

2019 р. 

Карамишев Д.В.,  

Золотарьов В.Ф.,  

Бульба В.Г., Козлов К.І., 

Кузнецов А.О., Соловей В.І. 

12.  Провести семінар-нараду з викладачами та працівниками Інституту з питань 

прийому на навчання до Інституту у 2020 році 

До 5 березня  

2020 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Бульба В.Г., Козлов К.І., 

Іванова І.Д. 

13.  Оформити банери з питань вступу на навчання в Інституті До 15 березня  

2020 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Бульба В.Г., Козлов К.І. 



 

14.  Забезпечити активну участь викладачів кафедр, студентської ради у 

проведенні профорієнтаційних заходів у школах міста Харкова та 

Харківської області 

Березень -  

квітень 2020 р. 

Козлов К.І., завідувачі кафедр, 

студентська рада 

15.  Підготувати наказ про затвердження складу структурних підрозділів 

приймальної комісії Інституту у 2020 році 

До 15 березня 

2020 р. 

Карамишев Д.В.,  
Золотарьов В.Ф.,  
Олійник Д.В., Бульба В.Г. , 
Козлов К.І.,  Кузнецов А.О., 
Соловей В.І. 

16.  Направити листи-запрошення до керівників закладів охорони здоров’я, інших 

державних та комунальних підприємств, провідних підприємств, установ і 

організацій недержавної форми власності на навчання в Інституті за 

договорами 

До 15 березня  

2020 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Соловей В.І., Козлов К.І. 

17.  Підготувати та направити листи до місцевих органів влади та територіальних 

підрозділів ЦОВВ регіону з проханням здійснити відбір потенційних 

вступників до Інституту та направити відповідні пропозиції  

До 15 березня  

2020 р. 

Соловей В.І. 

18.  Організувати підготовку інформаційних матеріалів щодо вибору спеціалізації 

навчання на факультеті публічного управління та адміністрування та 

інформування вступників  

До 15 березня  

2020 р. 

Бульба В.Г., завідувачі кафедр 

19.  Організувати прийом документів від вступників на навчання за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» для здобуття другого 

(магістерського) рівня освіти 

Квітень - 

серпень 2020 р. 

Соловей В.І. 

 

20.  Забезпечити своєчасне та якісне внесення до ЄДБО Правил прийому на 

навчання до Інституту, конкурсних пропозицій, даних вступників, 

опрацювання електронних заяв вступників, тощо 

Квітень - 

серпень 2020 р. 

Козлов К.І., Соловей В.І., 

Іванова І.Д., Смаглюк А.А., 

Черноіваненко А.В.  

21.  Переглянути та оновити програми вступних іспитів до Інституту До 15 травня 

2020 р. 

Карамишев Д.В., Бульба В.Г., 

Козлов К.І., завідувачі кафедр 

22.  Організувати роботу пункту реєстрації на ЗНО з іноземної мови осіб, які 

бажають вступати на навчання для здобуття ступеня магістра  

Травень - 

червень 2020 р. 

Козлов К.І., Іванова І.Д., 

Соловей В.І. 

23.  Підготувати пропозиції щодо участі у конкурсному відборі виконавців 

державного замовлення (замовник – Національне агентство України з питань 

державної служби) про надання послуг з підготовки магістрів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»  

До 15 червня  

2020 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Соловей В.І., Кузнецов А.О., 

Горожанкіна В.І., Зубар О.В. 

Хлєбникова О.О.,  



 

24.  Підготовити комп’ютерну техніку для проведення вступного тестування з 

державно-управлінських питань та іноземної мови для вступу на навчання за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

До 15 червня  

2020 р. 

Олійник Д.В., Орлов О.В., 

Бураковська А.В.,  Шур В.М. 

25.  Підготувати та роздрукувати бланки документів для вступників за 

договорами 

До 15 червня  

2020 р. 

Каліниченко Л.О., Бульба В.Г., 

Козлов К.І., Гавриш О.М. 

26.  Організувати прийом документів на навчання за спеціальностями факультету 

соціально-економічного управління  

Червень - 

серпень 2020 р. 

Козлов К.І., Іванова І.Д., 

Черноіваненко А.В.,  

завідувачі випускових кафедр 

27.  Організувати проведення вступних випробувань до Інституту за державним 

замовлення та на умовах договору.  

Липень - 

серпень 2020 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Бульба В.Г., Козлов К.І., члени 

екзаменаційних комісій 

28.  Підготувати накази про зарахування здобувачів вищої освіти  Липень - 

листопад  

2020 р. 

Козлов К.І., Соловей В.І., 

Іванова І.Д.,  

Черноіваненко А.В. 

2. Цільові  профорієнтаційні  заходи 

1.  Проводити профорієнтаційні бесіди із державними службовцями та 

претендентами на вступ на державну службу під час атестації щодо вільного 

володіння державною мовою 

Вересень  
2019 р. - серпень 

2020 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Редін П.О., Пастухова О.В. 

2.  Брати участь у щорічній ярмарці навчальних закладів Харківщини, акції 

«Вища школа Харківщини - сільському абітурієнту», інших міських та 

обласних профорієнтаційних заходах 

Жовтень  
2019 р. - квітень 

2020 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Козлов К.І., завідувачі 

випускових кафедр 

3.  Організувати проведення профорієнтаційних зустрічей викладачів кафедр зі 

старшокласниками та їх батьками у школах районів та міст області 

Жовтень -
листопад  

2019 р. - травень 
2020 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Козлов К.І., завідувачі 

випускових кафедр 

4.  Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо вступу до Інституту 

серед студентів, слухачів, на курсах підвищення кваліфікації, а також 

залучати випускників Інституту до поширення профорієнтаційної інформації 

Жовтень  
2019 р. - червень 

2020 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Бульба В.Г., Козлов К.І, 

Пастухова О.В., завідувачі 

кафедр,  

5.  Провести тематичні семінари для керівників кадрових служб органів влади 

Донецької, Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей 

Жовтень -
листопад  
2019 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Соловей В.І., Пастухова О.В. 



 

6.  Організувати у 2019/2020 навчальному році роботу Школу лідерів 

учнівського самоврядування 

Листопад  

2019 р. - 

травень2020 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Козлов К.І., завідувачі кафедр 

7.  Провести тематичний семінар з начальниками управлінь (відділів) освіти 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад Харківської області 

та адміністрацій районів  Харківської міської ради 

До 15 листопада  

2019 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Козлов К.І., Пастухова О.В. 

8.  Організувати роботу креативних груп з числа членів студентської ради, 

студентів денної форми навчання для проведення профорієнтаційної роботи 

із старшокласниками у загальноосвітніх навчальних закладах 

Листопад  

2019 р. - квітень 

2020 р. 

Козлов К.І., студрада 

9.  Провести День відкритих дверей на факультеті соціально-економічного 

управління, олімпіаду школярів «Обираю професію державного службовця 

До 15 листопада  

2019 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Козлов К.І., завідувачі 

випускових кафедр 

10.  Використати проведення на базі Інституту обласних турів Всеукраїнського 

конкурсу-захисту учнівських робіт учнів-членів Малої академії наук України 

за окремими секціями для організації профорієнтаційної роботи 

Січень  

2020 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Козлов К.І., Редін П.О., 

Мартиненко В.М.,  

Латинін М.А. 

11.  Забезпечити проведення зустрічей викладачів кафедр із посадовцями 

райдержадміністрацій, міськрад Харківської, Луганської, Полтавської та 

Сумської областей, територіальних підрозділів ЦОВВ в Харківській області 

щодо вступу на навчання до Інституту 

Березень - 

червень 2020 р. 

Золотарьов В.Ф., завідувачі 

кафедр 

12.  Організувати пункти проведення пробного та основного ЗНО, використати їх 

проведення в Інституті для здійснення профорієнтаційної роботи із 

випускниками шкіл 

Березень 

- червень 

2020 р. 

Золотарьов В.Ф.,  

Козлов К.І., Іванова І.Д.,  

Смаглюк А.А. 

13.  Провести тренінг за предметами ЗНО для старшокласників за матеріалами 

пробного ЗНО, Ярмарок спеціальностей 

Квітень 2020 р. Золотарьов В.Ф.,  

Козлов К.І., завідувачі кафедр 

14.  Організувати консультативний пункт допомоги вступникам у реєстрації 

електронних кабінетів та поданні електронних заяв 

Липень 2020 р. Іванова І.Д., Смаглюк А.А., 

Черноіваненко А.В. 
 
 
Заступник директора з короткотермінового підвищення кваліфікації                                                      В. Золотарьов 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 вересня 2019 року, протокол № 8/252-4 

 

Про рекомендацію до зарахування до аспірантури  

здобувачів наукового ступеня доктора філософії 2019 року вступу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про конкурсну ситуацію щодо 

вступу до аспірантури ХарРІ НАДУ в 2019 році здобувачів наукового ступеня 

доктора філософії,  

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати осіб, які успішно пройшли вступні випробування, до 

зарахування до аспірантури ХарРІ НАДУ здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування»: 

аспірантура  (денна форма навчання) 

за державним замовленням 

кафедра управління персоналом та економіка праці 

– Бабаєву Ірину Олексіївну, 

– Шуванова Андрія Романовича, 

кафедра соціальної і гуманітарної політики 

– Дзюндзюк Катерину Вікторівну, 

– Гаврашенко Аліну Андріївну, 

кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

– Мариніна Дмитра Олексійовича, 

– Пуль Світлану Сергіївну, 

кафедра економічної політики та менеджменту 

– Поліщук Юлію Андріївну, 

кафедра державного управління 

– Пікалову Світлану Андріївну, 

 

аспірантура (вечірня форма навчання) 

за державним замовленням 

кафедра соціальної і гуманітарної політики 

– Земляк Альону Олександрівну, 

– Малько Наталію Олександрівну, 

– Оріховську Наталію Валентинівну, 

кафедра політології та філософії 

– Грановського Миколу Володимировича, 

– Черкаско Людмилу Володимирівну, 

– Хольченкова Миколу Олександровича, 

– Манець Світлану Вячеславівну, 

– Євтушенка Антона Сергійовича, 

– Микитась Ірину Миколаївну, 



 

кафедра економічної теорії та фінансів 

– Чисневич Тетяну Миколаївну, 

 

аспірантура (заочна форма навчання) 

за договором на умовах контракту 

кафедра політології та філософії 

– Данилова Юрія Сергійовича, 

– Скіпенка Кирила Володимировича, 

кафедра права та європейської інтеграції 

– Дудецьку Світлану Михайлівну, 

– Дашкову Кристину Сергіївну. 

 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити до 27.09.2019 р. подання інформації щодо вступу до 

аспірантури ХарРІ НАДУ здобувачів наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» в 2019 році до 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Інституту Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 вересня 2019 року, протокол № 8/252-5 

 

Про підготовку здобувачів наукового ступеня доктора філософії, які працюють 

над дисертаціями поза аспірантурою 2019 року вступу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про підготовку здобувачів 

наукового ступеня доктора філософії, які працюють над дисертаціями поза 

аспірантурою 2019 року вступу, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати за результатами вступних випробувань до навчання осіб, які 

працюватимуть над дисертаціями поза аспірантурою 2019 року вступу: 

кафедра економічної політики та менеджменту 

– Костєннікова Дмитра Миколайовича, 

– Громова Сергія Олександровича, 

 

кафедра права та європейської інтеграції 

– Скороход Анну Костянтинівну, 

– Василенка Дениса Васильовича, 

 

кафедра політології та філософії 

– Єрьоміну Олену Вячеславівну 

 

 зі спеціальності 281 – «Публічне управління та адміністрування». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 вересня 2019 року, протокол № 8/252-6 

 

Про рекомендацію до зарахування до докторантури ХарРІ НАДУ  

в 2019 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

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

до докторантури ХарРІ НАДУ в 2019 році,  

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. За результатами співбесіди із керівництвом та на підставі витягів із 

протоколів засідання кафедр ХарРІ НАДУ зарахувати до докторантури за 

спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» таких осіб: 

за державним замовленням 

кафедра економічної теорії та фінансів 

 – к.держ.упр., доцента, доцента кафедри економічної теорії та фінансів 

ХарРІ НАДУ Гончаренко Марину Василівну; 

кафедра політології та філософії 

 – к.пед.н., доцента, доцента кафедри іноземних мов ХарРІ НАДУ Амосову 

Ларису Володимирівну. 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити своєчасне оформлення індивідуальних планів роботи 

докторантів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 вересня 2019 року, протокол № 8/252-7 

 

Про результати звітування аспірантів, докторантів  

та здобувачів ХарРІ НАДУ за 2018/2019 н.р  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про результати звітування 

аспірантів, докторантів та здобувачів за 2018/2019 н.р., Вчена рада констатує, що 

згідно з п. 31, 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових 

кадрів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. 

№ 309 (зі змінами), керуючись п. 25 постанови Кабінету Міністрів України від 23 

березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах)» ведеться підготовка аспірантів, докторантів та здобувачів 

наукового ступеня кандидата наук з державного управління, доктора філософії та 

доктора наук. 

За різними формами навчання готується 76 аспірантів, у двох з них перервано 

навчання (Скупченко Д.О. – у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною, 

Філімонова В.А. – за станом здоров’я). Звітування проходили 74 особи, всіх 

атестовано позитивно. 

Проведений аналіз освітнього процесу та узагальнення рекомендацій наукових 

керівників дозволили виявити основні недоліки у виконанні індивідуальних планів 

роботи аспірантів, зокрема: 

– відставання темпів оприлюднення результатів дисертаційних досліджень у 

вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях (зокрема, включених до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection). 

– порушення термінів підготовки тексту дисертацій; 

– неповне використання можливостей участі в комунікативних заходах; 

– відсутність довідок та актів про впровадження результатів дисертаційних 

досліджень; 

– недостатньо високий рівень якості дисертацій, які виносяться на попередній 

захист; 

– несвоєчасне проходження попередніх захистів та захистів дисертацій 

випускниками цього року. 

Звітування проходили 7 докторантів, всіх атестовано позитивно. 

Проте аналіз звітів докторантів свідчить про такі недоліки в їх роботі: 

– відставання в підготовці монографій; 



 

– відставання в оприлюдненні результатів наукових досліджень; 

– несвоєчасне проходження теоретичних семінарів та попередніх захистів. 

Також звітування проходили 5 здобувачів, які здобувають вищу освіту ступеня 

доктора філософії поза аспірантурою, всіх атестовані позитивно. 

Аналіз індивідуальних планів роботи здобувачів дозволив узагальнити типові 

недоліки: 

– відставання від запланованих темпів оприлюднення результатів 

дисертаційних досліджень у фахових виданнях; 

– порушення термінів підготовки тексту дисертацій. 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. На підставі аналізу виконання індивідуального плану наукової роботи 

перевести за результатами звітування на наступний рік підготовки докторантів: 

– на другий рік підготовки: 

(за державним замовленням): 

Безуглого Олександра Володимировича, 

Москаленка Олександра Михайловича, 

Падафет Юлію Геннадіївну. 

2. На підставі аналізу виконання індивідуальних планів наукової та навчальної 

роботи перевести за результатами звітування на наступний рік навчання аспірантів: 

– на другий рік навчання: 

(денна форма, за державним замовленням): 

Власенко Наталію Олександрівну, 

Корневу Ольгу Сергіївну, 

Луценко Ангеліну Олександрівну, 

Марчак Юлію Олександрівну, 

Машкіну Ольгу Іванівну, 

Ольховську Юлію Юріївну, 

Проценко Олену Володимирівну, 

Соколову Вікторію Вікторівну; 

(вечірня форма, за державним замовленням): 

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; 

 

 



 

– на третій рік навчання: 

(денна форма, за державним замовленням): 

Амосова Станіслава Олеговича, 

Биковець Кристину Юріївну, 

Білоус Каріну Станіславівну, 

Вербицьку Євгенію Олександрівну, 

Гордієнко Євгенію Петрівну, 

Зюзь Ольгу Сергіївну, 

Кожуріну Віру Миколаївну, 

Мірошніченко Людмилу Глебівну, 

Ушакову Марію Володимирівну, 

Фісенко Наталію Владиленівну; 

(вечірня форма, за державним замовленням): 

Благовестова Миколу Олександровича, 

Воропай Любов Анатоліївну, 

Гриня Дмитра Володимировича, 

Гунбіну Олену Володимирівну, 

Довбню Олександра Борисовича, 

Єфімова Євгенія Олександровича, 

Ольховського Юрія Юрійовича, 

Панчішного Сергія Анатолійовича, 

Тесленко Ольгу Сергіївну, 

Чернобая Олега Олександровича; 

(вечірня форма, за договором на умовах контракту): 

Кривицьку Надію Володимирівну, 

Плюхіна Максима Сергійовича, 

Ходякову Катерину Сергіївну; 

(заочна форма, за договором на умовах контракту): 

Гібадулліна Олексія Володимировича, 

Коваленко Наталію Олександрівну, 

Краснолобову Ірину Миколаївну, 

Пасічник Дар’ю Сергіївну, 

Сластіна Олександра Петровича, 

Цвірка Костянтина Володимировича; 

– на четвертий рік навчання: 

(денна форма, за державним замовленням): 

Борисенко Дарину Володимирівну, 

Знаткову Олену Миколаївну, 

Зюзя Дмитра Володимировича, 

Лісман Тетяну Анатоліївну, 

Нікітенка Олексія Євгеновича, 

Пільгун Маргариту Валеріївну; 

(вечірня форма, за державним замовленням): 



 

Бірюкова Вадима Вікторовича, 

Головко Юлію Олександрівну, 

Діденка Андрія Олександровича, 

Кірєєва Євгена Вікторовича, 

Малишеву Оксану Василівну, 

Мартиненко Наталію Василівну, 

Марченко Людмилу Юріївну, 

Мєуш Наталію Вікторівну, 

Сікала Максима Володимировича; 

(вечірня форма, за договором на умовах контракту): 

Луценка Віталія Івановича; 

(заочна форма, за договором на умовах контракту): 

Горла Максима Вікторовича, 

Єфімова Юрія Вікторовича, 

Черняка Михайла Євгенійовича. 

3. На підставі аналізу виконання індивідуальних планів наукової та навчальної 

роботи перевести за результатами звітування на наступний рік навчання здобувачів: 

Безбородову Олену Леонідівну, 

Калмикова Євгена Валерійовича, 

Листову Аліну Андріївну, 

Плотнік Наталію Анатоліївну, 

Фесенко Вікторію Олександрівну. 

4. На підставі аналізу виконання індивідуальних планів роботи затвердити 

результати звітування докторантам та аспірантам останнього року навчання: 

докторантам: 

(за державним замовленням): 

Білосорочці Світлані Іванівні, 

Мельман Вікторії Олександрівні, 

Щегорцовій Вікторії Миколаївні; 

(за договором на умовах контракту): 

Поколодній Олені Валентинівні; 

аспірантам: 

(заочна форма, за державним замовленням): 

Бондаренко Діані Петрівні, 

Головановій Наталі Вікторівні, 

Гузю Вячеславу Валерійовичу, 

Кузьменку Сергію Леонідовичу, 

Олентьєву Роману Володимировичу; 

(заочна форма, за договором на умовах контракту): 

Балуті Інні Вікторівні, 

Капінус Олександрі Ярославівні, 

                            Павлову Єгору Олеговичу. 

 



 

5. Завідувачам кафедр, науковим консультантам та керівникам звернути увагу 

на усунення недоліків, що виявлені в ході звітування аспірантів, докторантів та 

здобувачів. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Карамишева Д.В. – 

першого заступника директора. 

 

 

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 24 вересня  2019 року, протокол № 8/252-8 

 

Про рекомендацію кандидатур від факультету публічного управління та 

адміністрування та факультету соціально-економічного управління на 

призначення стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши інформацію декана факультету публічного управління та 

адміністрування В.Г. Бульби, декана факультету соціально-економічного управління 

К.І. Козлова про рекомендацію кандидатур на призначення стипендії Наглядової ради 

ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатуру слухачки другого року навчання денної форми 

факультету публічного управління та адміністрування Колесникової Оксани 

Володимирівни на призначення іменної стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ 

(Підстава: витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету публічного 

управління та адміністрування ХарРІ НАДУ від 23 вересня 2019 р. № 4).  

2. Затвердити кандидатуру здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти денної форми навчання за спеціальністю «Економіка» Гузенко Валерії 

Павлівни на призначення іменної стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ (Підстава: 

витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету соціально-економічного 

управління ХарРІ НАДУ від 16 вересня 2019 р. № 11). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Вченої ради Н.В. Калінкіну. 

 

 

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 24 вересня 2019 року, протокол № 8/252-9 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспірантки Н.В. Голованової 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

філософії В.Б. Дзюндзюка про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспірантки Н.В. Голованової, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки Голованової Наталі 

Вікторівни «Медіапростір в умовах формування та реалізації державної інформаційної 

політики» (попередня редакція: «Розвиток медіапростору як складової державної 

інформаційної політики»). Науковий керівник – д.держ.упр., проф. О.І. Крюков. 

Спеціальність 25.00.01  – теорія та історія державного управління. Підстава: витяг з 

протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 19.09.2019 р., № 7. 

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 24 вересня 2019 року, протокол № 8/252-10 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспірантки Д.П. Бондаренко 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри соціальної і 

гуманітарної політики В.П. Єлагіна про уточнення і затвердження теми 

дисертаційного дослідження аспірантки Д.П. Бондаренко, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки Бондаренко Діани 

Петрівни «Державна політика зайнятості молоді на регіональному рівні в Україні» 

(попередня редакція: «Державне регулювання зайнятості молоді на регіональному 

рівні в Україні»). Науковий керівник – д.держ.упр., проф. В.В. Сичова. Спеціальність 

25.00.01 – теорія та історія державного управління. Підстава: витяг з протоколу 

засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 19.09.2019 р., № 7. 

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 24 вересня 2019 року, протокол № 8/252-11 

 

Про затвердження додаткових програм до кандидатських іспитів зі 

спеціальностей галузі науки «Державне управління» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

філософії В.Б. Дзюндзюка, завідувача кафедри соціальної і гуманітарної політики 

В.П. Єлагіна про затвердження додаткових програм до кандидатських іспитів зі 

спеціальностей галузі науки «Державне управління», Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити додаткові програми до кандидатських іспитів зі спеціальностей 

галузі науки «Державне управління» (додаються). 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

ХарРІ НАДУ А.О. Кузнецову і головам екзаменаційних комісій забезпечити 

дотримання встановленого порядку проведення кандидатських іспитів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.01 – теорія та історія державного управління 

аспірантки кафедри політології та філософії   

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Голованової Наталі Вікторівни 

 

Тема: «Медіапростір в умовах формування та реалізації державної інформаційної 

політики» 

 

 

Науковий керівник  

д.держ.упр., проф. Крюков О.І. 

 

____________________ 

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 19 вересня 2019 р., протокол № 7 

 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 

_____________________ 

(підпис) 

 

Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України від 24 вересня  2019 р., протокол № 8/252-11 

 

 

Вчений секретар  

к.держ.упр. Н.В. Калінкіна 

 

_____________________ 

             (підпис) 



 

Додаткова програма  

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.01 – теорія та історія державного управління 

аспіранта кафедри політології та філософії 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Голованової Наталі Вікторівни 

 

Тема: «Медіапростір в умовах формування та реалізації державної інформаційної 

політики» 

 

1. Інформація у глобальному суспільстві. 

2. Медіапростір в умовах побудови інформаційного суспільства. 

3. Медіапростір Україна-ЄС: ціннісні орієнтири публічної політики. 

4. Європейські моделі модернізації публічного управління. 

5. Сутність інформаційної політики.  

6. Вплив зростання мережевих цифрових технологій на формування 

інформаційної політики. 

7. Особливості реалізації інформаційної політики у країнах Європи. 

8. Особливості реалізації інформаційнї політики у англосаксонських країнах. 

9. Особливості реалізації інформаційної політики у країнах Азії. 

10. Пріоритети державної інформаційної політики України. 

11. Інформаційна політика та комунікативні війни.  

12. Інформаційна політика у сфері телерадіопростору.  

13. Сучасний медіапростір як чинник модернізації інформаційної політики. 

14. Підходи до оцінювання ефективності інформаційної політики. 

15. Методи розробки інформаційної політики (Policy Design). Символічна та 

реальна інформаційна політика. 
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(підпис) 
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Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Бондаренко Діани Петрівни 

 

Тема: «Державна політика зайнятості молоді на регіональному рівні в Україні» 

 

Науковий керівник  

д.держ.упр., проф. Сичова В.В. 

 

____________________ 

(підпис) 
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Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 
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Вчений секретар  

к.держ.упр. Н.В. Калінкіна 
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Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Бондаренко Діани Петрівни 

 

Тема: «Державна політика зайнятості молоді на регіональному рівні в Україні» 

 

1. Зайнятість молоді як об’єкт державної політики. 

2. Основні категорії та засади державної політики зайнятості молоді на 

регіональному рівні. 

3. Підходи до реалізації державної політики зайнятості молоді в регіонах. 

4. Моделі державної політики зайнятості молоді в країнах Євросоюзу. 

5. Організаційно-правове забезпечення державної політики зайнятості молоді 

на регіональному рівні. 

6. Структурні зміни державної політики зайнятості молоді в Україні 

7. Проблеми реалізації державної політики зайнятості молоді в регіонах. 

8. Активні та пасивні заходи регулювання зайнятості молоді в Україні. 

9. Регіональні програми зайнятості як інструмент реалізації державної політики 

зайнятості молоді. 

10. Роль місцевих органів влади у реалізації державної політики зайнятості 

молоді в умовах децентралізації. 

11. Використання державно-приватного партнерства для забезпечення 

зайнятості молоді в регіонах. 

12. Політика зайнятості молоді  в Україні: проблеми та перспективи. 

13. Інноваційні підходи до здійснення державної регіональної політики 

зайнятості молоді в Україні. 

14. Сучасні тенденції розвитку регіональної політики зайнятості молоді в 

Україні. 

15. Основні напрями реформування регіональної політики зайнятості молоді в 

Україні з урахуванням світового досвіду. 
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________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 вересня  2019 року, протокол № 8/252-12 

 

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, завідувача кафедри економічної 

теорії та фінансів О.Ю. Амосова про рекомендацію до друку навчально-методичних 

та наукових праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

– збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління» 

№ 2 (66) за 2019 р. Обсяг: 18,8 обл.-вид. арк. 

 методичні вказівки з курсу Статистика і методи дослідження. Модуль 1. 

«Статистика» для студентів ФСЕУ денної та заочної форм навчання за спеціальністю 

281 (074) «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми – 

«Публічне управління та адміністрування» / уклад. Н. В. Коваленко. Харків: Вид-во 

ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. 24 с.  

–  методичні вказівки з курсу «Корпоративне управління» для студентів ФСЕУ 

денної та заочної форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємство, торгівля та 

біржова діяльність» освітньо-професійної програми – «Організація та економіка 

підприємницької діяльності» / уклад. Н. В. Коваленко. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр», 2019. 25 с.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 


