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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри державного управління в 

2017-2019 навч.рр. 

 

Карамишев Д.В., 

Мартиненко В.М. 

Проект рішення:   

Мартиненко В.М., 

члени комісії 

 2 Про затвердження індивідуальних навчальних планів 

аспірантів та здобувачів ХарРІ НАДУ 2019 р. вступу 

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення:   

 Кузнецов А.О. 

3 Про затвердження індивідуальних планів наукової 

роботи аспірантів, докторантів та здобувачів 

ХарРІ НАДУ 2019 р. вступу 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення:   

 Кузнецов А.О. 

4 Про затвердження тем дисертаційних досліджень 

докторантів, аспірантів та здобувачів 2019 року набору 

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення:   

 Кузнецов А.О. 

5 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Д.В. Зюзя 
 

Амосов О.Ю. 

Проект рішення: 

Амосов О.Ю. 

6 Про затвердження додаткової програми до 

кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки 

«Державне управління» 

Орлов О.В. 

Проект рішення: 

Орлов О.В. 

7 Про переривання навчання аспірантів Ю.О. Марчак, 

Є.О. Вербицької у зв’язку з відпусткою по догляду за 

дитиною 

 

Дзюндзюк В.Б., 

Амосов О.Ю. 

Проект рішення:   

 Кузнецов А.О. 

8 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

Карамишев Д.В., 

Куц Ю.О., 

Проект рішення: 

Куц Ю.О., 

Кузнецов А.О. 

9 Про внесення змін до Положення про систему 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти в Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення:   

 Кузнецов А.О. 

10 Про пропозиції кандидатур на участь в обласному 

конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» від 

Інституту 

Карамишев Д.В.  

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 29 жовтня 2019 року, протокол № 9/253-1 

 

Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної роботи кафедри 

державного управління в 2017-2019 навч. рр. 

 

Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри державного управління 

Мартиненка В.М. про стан навчально-методичної та наукової діяльності кафедри, а 

також висновки комісії з перевірки діяльності зазначеної кафедри у складі: 

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

В.І.  Горожанкіна,  А.О.  Кузнецов, О.Ю.Амосов, Л.Ю. Величко  – члени комісії, 

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

цілому відповідає потребам підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» та бакалаврів за спеціальностями «Менеджмент» та 

«Публічне управління та адміністрування» 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. 

Кафедра у звітному періоді була випусковою за 2 спеціальностями: «Державне 

управління» і «Публічне управління та адміністрування». На кафедрі на початок 

звітного періоду (2017-2018 н.р.) працювало16 викладачів, із них:14 штатних і 2 

внутрішніх сумісника; 2 доктора наук з державного управління, 14кандидатів наук, 3 

професора і 10 доцентів. На кінець звітного періоду (2018-2019 н.р.) на кафедрі 

працювало13 викладачів, із них: 10 штатних і 3 внутрішніх сумісника; 3 доктора наук 

з державного управління, 10 кандидатів наук, 3 професора і 8 доцентів. На сьогодні на 

кафедрі працює 9 викладачів. 

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на належному науково-

теоретичному та методичному рівні з використанням різноманітних форм і методів, 

що зумовлює успішну реалізацію програм підготовки магістрів публічного 

управління та адміністрування, а також бакалаврів за вищеназваними 

спеціальностями. За звітний період підготовлено 2 навчальних посібники, 9 нових 

дистанційних і 8 навчально-методичних розробок. Заняття, що проводяться на всіх 

формах підготовки, проходять відповідно до затверджених навчальних програм і 

планів. Аудиторне, контрольно-консультативне й науково-методичне навантаження 

виконується в повному обсязі. 

Всі викладачі за звітний період пройшли підвищення кваліфікації у закладах 

вищої освіти міст Харків, Париж, Варшава, Краків. 



 

Викладачами кафедри проводяться виїзні заняття до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, зокрема, до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Харківської обласної державної адміністрації, Харківської 

обласної ради, Харківської міської ради та інших органів публічної влади міста 

Харків і Харківської області. 

Викладачами кафедри регулярно проводяться відкриті заняття та здійснюються 

взаємовідвідування лекційних та практичних занять з їх подальшим обговоренням. 

 Впродовж звітного періоду кафедра тричі здійснила розширення ліцензійного 

обсягу підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування»:двічі на факультеті соціально-економічного управління і один раз 

на факультеті підготовки магістрів державного управління. 

Для забезпечення навчального процесу підготовки бакалаврів і магістрів 

публічного управління за всіма дисциплінами, що викладаються, на кафедрі 

сформовано науково-методичні комплекси. 

У звітний період за участі викладачів кафедри завершено виконання 

міжкафедральної бюджетної науково-дослідної роботи на тему «Інституціональне 

забезпечення розвитку публічної влади на місцевому рівні» та госпрозрахункової на 

тему «Структурно-функціональний аналіз діяльності органів місцевого 

самоврядування» (на прикладі Чугуївської міської ради). Кафедра продовжує 

виконання науково-дослідної роботи у межах другої половини робочого дня на тему 

«Формування та розвиток системи публічного управління на сучасному етапі 

державотворення в Україні» та бюджетної науково-дослідної роботи на тему 

«Управління персоналом в умовах формування та розвитку системи публічної служби 

в Україні». 

За звітний період викладачами кафедри підготовлено 2 монографії, 3 науково-

методичні розробки, 27 статі (із них 6 – у закордонних виданнях), 40 тез виступів на 

наукових комунікативних заходах. Всього за звітний період підготовлено публікацій 

– 72. На кафедрі здійснювалася підготовка 3 докторських дисертацій (1 – в межах 

докторантури і 2 – поза докторантурою, 1 з них пройшла попередній захист) і 9 

кандидатських дисертацій (2 захищені). 

Кафедра організовує і проводить комунікативні заходи навчального, наукового і 

профорієнтаційного характеру (круглі столи, семінари, конкурси, турніри). Значна 

частина комунікативних заходів проводиться за активної участі студентів Школи 

кадрового резерву нової генерації публічних службовців, започаткованої кафедрою 

державного управління. 

Разом із тим, у роботі кафедри виявлено ряд недоліків, серед яких: 

 навчально-методичні комплекси дисциплін за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» потребують доукомплектування; 

 недостатня робота ведеться з підготовки монографій, підручників і 

навчальних посібників; 

 не всі аспіранти і докторанти виконують індивідуальні плани підготовки 

кандидатських та докторських дисертацій у повному обсязі; 



 

 не у всіх викладачів є публікації у фахових виданнях з проблематики тих 

дисциплін, які вони викладають; 

 недостатньо активно здійснюється підготовка публікації у виданнях, 

включених до міжнародних науково метричних баз даних. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт завідувача кафедри державного управління В.М. Мартиненка та 

висновки комісії взяти до уваги. 

2. Навчально-методичну та наукову роботу кафедри визнати в цілому 

задовільною. 

3. Активізувати діяльність викладачів щодо підготовки монографій та 

навчальних посібників. До початку нового 2020-2021 н.р. забезпечити дисципліни 

спеціалізацій кафедри навчальними посібниками. 

4. До початку ІІ семестру 2019-2020 н.р. доукомплектувати, а далі постійно і 

вчасно оновлювати навчально-методичні комплекси дисциплін, закріплених за 

кафедрою. 

5. До 30 травня 2020 р. підготувати кожним викладачем по 1 статті у фахових 

виданнях з дисциплін, що ними викладаються, а до 1 вересня 2020 р. підготувати 3 

публікації у фахових зарубіжних виданнях, що включені до науково метричних баз 

даних. 

6. Науковим керівникам забезпечити своєчасне подання аспірантами та 

докторантами кафедри дисертаційних робіт до попередньої експертизи та захисту. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора ХарРІ НАДУ 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 29 жовтня 2019 року, протокол № 9/253-2 

 

Про затвердження індивідуальних навчальних планів  

аспірантів та здобувачів ХарРІ НАДУ 2019 р. вступу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Д.В. Карамишева про затвердження індивідуальних навчальних планів 

аспірантів та здобувачів ХарРІ НАДУ 2019 р. вступу, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію першого заступника директора Інституту Д.В. Карамишева взяти 

до уваги. 

2. Затвердити індивідуальні навчальні плани аспірантів та здобувачів 2019 р. 

вступу. 

3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити організацію навчального процесу та здійснення 

поточного контролю за виконанням індивідуальних навчальних планів аспірантів та 

здобувачів 2019 р. вступу. 

4. 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 29 жовтня 2019 року, протокол № 9/253-3 

 

Про затвердження індивідуальних планів наукової роботи  

аспірантів, докторантів та здобувачів ХарРІ НАДУ 2019 р. вступу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Д.В. Карамишева про затвердження індивідуальних планів наукової роботи 

аспірантів, докторантів та здобувачів ХарРІ НАДУ 2019 р. вступу, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію першого заступника директора Інституту Д.В. Карамишева взяти 

до уваги. 

2. Затвердити індивідуальні плани наукової роботи аспірантів, докторантів та 

здобувачів 2019 р. вступу. 

3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити поточний контроль за виконанням індивідуальних планів 

наукової роботи аспірантів, докторантів та здобувачів 2019 р. вступу. 

4. 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 29 жовтня 2019 року, протокол № 9/253-4 

 

Про затвердження тем дисертаційних досліджень  

докторантів, аспірантів та здобувачів 2019 року набору 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Д.В. Карамишева про затвердження тем дисертаційних досліджень 

докторантів, аспірантів та здобувачів 2019 року набору, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити теми дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів та 

здобувачів 2019 року набору (додається). 

2. Завідувачам кафедр, науковим керівникам і науковим консультантам 

забезпечити систематичний контроль щодо своєчасної та якісної підготовки 

дисертаційних досліджень докторантами, аспірантами та здобувачами. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

 



 

 Додаток 

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

від 29 жовтня 2019 р. № 9/253-4 

Теми дисертацій аспірантів, докторантів та здобувачів 
зарахованих (прикріплених) у жовтні 2019 р. 

 

№ 

з/п 

П.І.Б 

аспіранта, докторанта, 

здобувача 

Тема  

кандидатської, докторської дисертації 
Спеціальність 

Науковий керівник, 

науковий консультант 

1 2 3 4 5 

Кафедра державного управління 

1 
Пікалова Світлана 

Андріївна 

Формування та розвиток кадрового потенціалу в 

органах публічної влади 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Мартиненко В.М. 

Кафедра економічної політики та менеджменту 

2 
Поліщук Юлія 

Андріївна 

Реалізація державної політики сталого розвитку на 

засадах «зеленої» економіки в Україні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Латинін М.А. 

3 
Громов Сергій 

Олександрович 

Механізми публічного регулювання корпоратизації 

великих державних підприємств України 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., доц. 

Дунаєв І.В. 

4 
Костєнніков Дмитро 

Михайлович 

Механізми публічного регулювання імміграції та 

інтеграції кваліфікованої робочої сили в Україні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., доц. 

Дунаєв І.В. 

Кафедра права та європейської інтеграції 

5 

Третяков Євген 

Андрійович (поза 

докторантурою) 

Методологічні засади публічного управління 

зайнятістю населення в умовах інформаційного 

суспільства 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.ю.н., доц.  

Величко Л.Ю. 

6 
Дудецька Світлана 

Михайлівна 

Механізм публічного управління забезпеченням 

продуктивної зайнятості населення 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.ю.н., доц.  

Величко Л.Ю. 



 

 

7 
Василенко Денис 

Васильович 

Інформаційно-аналітичне забезпечення підтримки 

рішень органів публічного управління в умовах 

надзвичайних ситуацій 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.держ.упр., проф. 

Труш О.О. 

8 
Скороход Анна 

Костянтинівна 

Державне регулювання у сфері ядерної та радіаційної 

безпеки в Україні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.держ.упр., проф. 

Труш О.О. 

9 
Дашкова Кристина 

Сергіївна 

Інституційні засади розвитку взаємодії органів 

публічної влади з громадськістю 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.філол.н., доц. 

Ковальова Т.В. 

Кафедра соціальної і гуманітарної політики  

10 

Андрєєв Андрій 

Валентинович (поза 

докторантурою) 

Реалізація державної політики у сфері охорони 

здоров’я щодо профілактики професійних захворювань 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Карамишев Д.В. 

11 
Дзюндзюк Катерина 

Вікторівна 

Механізми реалізації концепції «розумного міста» в 

Україні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Карамишев Д.В. 

12 
Земляк Альона 

Олександрівна 

Публічне управління розвитком транспортної 

інфраструктури в умовах «розумного міста» 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Бульба В.Г. 

13 
Оріховська Наталія 

Валентинівна 

Публічна політика забезпечення ґендерної рівності в 

судовій системі України 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Сичова В.В. 

14 
Гаврашенко Аліна 

Андріївна 

Публічна політика у сфері збереження, розвитку та 

використання культурної спадщини 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.держ.упр., доц. 

Кулініч О.В. 

15 
Малько Наталія 

Олександрівна 

Механізми формування і реалізації публічної політики 

попередження дитячої та підліткової злочинності 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.держ.упр., доц. 

Кулініч О.В. 

Кафедра управління персоналом та економіки праці  

16 
Бабаєва Ірина 

Олексіївна 

Публічна політика забезпечення зайнятості населення в 

сільській місцевості 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Статівка Н.В. 



 

 

17 
Шуванов Андрій 

Романович 

Формування та реалізація структурної політики в 

Україні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Статівка Н.В. 

Кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

18 

Сітнік Світлана 

Петрівна  

(поза докторантурою) 

Механізми державного регулювання розвитку 

інституту сім’ї 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Бульба В.Г. 

19 
Маринін Дмитро 

Олексійович 

Публічне управління розвитком житлово-комунальної 

сфери регіону 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Куц Ю.О. 

20 
Пуль Світлана 

Сергіївна 

Механізми публічного управління середньою освітою в 

умовах децентралізації 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Мамонова В.В. 

Кафедра політології та філософії 

21 

Амосова Лариса 

Володимирівна 

(докторант) 

Розвиток компетентнісної моделі публічної служби 

Французької Республіки в умовах ЄС 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Дзюндзюк В.Б. 

22 

Лисенко Тетяна 

Павлівна  

(поза докторантурою) 

Організаційно-правовий механізм регулювання 

професійної діяльності медичних працівників в Україні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Карамишев Д.В. 

23 
Грановський Микола 

Володимирович 

Реалізація державної політики у сфері запобігання та 

протидії гібридним загрозам 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Карамишев Д.В. 

24 
Євтушенко Антон 

Сергійович 

Формування та реалізація державної політики 

запобігання корупції 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Дзюндзюк В.Б. 

25 
Хольченков Микола 

Олександрович 

Реалізація бюджетної політики на місцевому рівні в 

умовах децентралізації влади 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Дзюндзюк В.Б. 

26 
Манець Світлана 

Вячеславівна 

Реалізація державної політики у сфері захисту прав 

споживачів на місцевому рівні 

 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Крутій О.М. 



 

27 
Скіпенко Кирил 

Володимирович 

Реалізація державної культурної політики на місцевому 

рівні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Крутій О.М. 

28 
Микитась Ірина 

Миколаївна 

Формування та реалізація державної міграційної 

політики в Україні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Солових В.П. 

29 
Данилов Юрій 

Сергійович 

Інституційні засади реалізації державної інформаційної 

політики на регіональному рівні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Солових В.П. 

30 
Черкаско Людмила 

Володимирівна 

Реалізація державної політики у сфері профілактики 

онкологічних захворювань в Україні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.держ.упр., доц. 

Кузнецов А.О. 

31 
Єрьоміна Олена 

Вячеславівна 

Розвиток державно-приватного партнерства у сфері 

культури в Україні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.держ.упр.  

Хашиєва Л.В. 

Кафедра економічної теорії та фінансів 

32 
Гончаренко Марина 

Василівна (докторант) 

Фінансове забезпечення розвитку територіальних 

громад в умовах децентралізації 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.е.н., проф.  

Амосов О.Ю. 

33 
Чисневич Тетяна 

Миколаївна 

Механізм державного фінансового забезпечення 

середньої освіти в Україні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.держ.упр., доц. 

Гончаренко М.В. 

 

 

 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 29 жовтня 2019 року, протокол № 9/253-5 

 

Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Д.В. Зюзя 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної теорії 

та фінансів О.Ю. Амосова про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження Д.В. Зюзя, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта Зюзя Дмитра 

Володимировича «Державне регулювання розвитку підприємств державної власності 

в Україні» (попередня редакція: «Стратегічне планування розвитку економіки 

України»). Науковий керівник – д.держ.упр., проф. М.М. Коваленко. Спеціальність 

281 – публічне управління та адміністрування. Підстава: витяг з протоколу засідання 

Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 21.10.2019 р., № 8. 

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 29 жовтня 2019 року, протокол № 9/253-6 

 

Про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі 

спеціальності галузі науки «Державне управління» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри інформаційних 

технологій і систем управління О.В. Орлова про затвердження додаткової програми 

до кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки «Державне управління», 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити додаткову програму до кандидатського іспиту зі спеціальності 

галузі науки «Державне управління» (додається). 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

ХарРІ НАДУ Кузнецову А.О. і голові екзаменаційної комісії забезпечити дотримання 

встановленого порядку проведення кандидатського іспиту. 

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 зі спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

здобувача кафедри інформаційних технологій і систем управління  

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Живило Євгена Олександровича 

Тема: «Механізми інституціонального забезпечення системи кібернетичної 

безпеки в умовах гібридної війни» 

 

 

Науковий керівник: 

д.держ.упр., проф. О.В.Орлов  

 

_____________________  

    (підпис) 

 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 21 жовтня 2019 р., протокол № 8 

 

 

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 29 жовтня  2019 р., протокол № 9/253-6 

 

 

Вчений секретар  

к.держ.упр. Н.В. Калінкіна 

 

_____________________ 

      (підпис) 



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

здобувача кафедри інформаційних технологій і систем управління  

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Живило Євгена Олександровича 

Тема: «Механізми інституціонального забезпечення системи кібернетичної 

безпеки в умовах гібридної війни» 

 

1. Правові та організаційні механізми забезпечення кібербезпеки України. 

2. Основні принципи забезпечення кібербезпеки в Україні. 

3. Критерії та порядок віднесення об’єктів до об’єктів критичної 

інфраструктури. 

4. Порядок формування та забезпечення функціонування об’єктів 

кібербезпеки та кіберзахисту України. 

5. Основні суб’єкти національної системи кібербезпеки України. 

6. Координація діяльності у сфері кібербезпеки. Організація взаємодії 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки. 

7. Вимоги до виконання заходів із забезпечення кіберзахисту та 

інформаційної безпеки критичної інформаційної інфраструктури держави в умовах 

надзвичайного і воєнного стану. 

8.  Завдання урядової команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події 

України CERT-UA. 

9.  Порядок інформування урядової команди реагування на комп’ютерні 

надзвичайні події України CERT-UA про інциденти кібербезпеки. 

10.  Сучасні шляхи забезпечення функціонування національної системи 

кібербезпеки. 

11.  Механізми впровадження організаційно-технічної моделі кібербезпеки 

як складової національної системи кібербезпеки. 

12.  Напрямки формування ініціатив та створення системи застосування 

державно-приватної взаємодії у сфері кібербезпеки. 

13.  Специфіка підготовки фахівців із забезпечення кіберзахисту та 

інформаційної безпеки критичної інформаційної інфраструктури держави в умовах 

надзвичайного і воєнного стану. 

14.  Функціонування національної системи кібербезпеки. Запровадження 

кращих світових практик і міжнародних стандартів з питань кібербезпеки та 

кіберзахисту. 

15. Координація, організація та проведення аудиту захищеності 

комунікаційних і технологічних систем об’єктів критичної інфраструктури на 

вразливість. 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 21 жовтня 2019 р., протокол № 8 
 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 
_____________________ 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 29 жовтня 2019 року, протокол № 9/253-7 

 

Про переривання навчання аспірантів Ю.О. Марчак, Є.О. Вербицької  

у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною 

 

Заслухавши і обговоривши пропозицію завідувача кафедри політології та 

філософії В.Б. Дзюндзюка і завідувача кафедри економічної теорії та фінансів 

О.Ю. Амосова про переривання навчання аспірантів денної форми навчання 

Ю.О. Марчак, Є.О. Вербицької, у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною, згідно 

з пунктом 14 «Порядку 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, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Перервати навчання аспіранту денної форми навчання кафедри політології та 

філософії Юлії Олександрівні Марчак, у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною 

з 01.11.2019 по 17.05.2022 року. 

2. Перервати навчання аспіранту денної форми навчання кафедри економічної 

теорії та фінансів Євгенії Олександрівні Вербицькій, у зв’язку з відпусткою по 

догляду за дитиною з 01.11.2019 по 04.08.2022 року. 

3. 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 29 жовтня 2019 року, протокол № 9/253-8 

 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування Ю.О. Куца, першого заступника директора 

Інституту Д.В. Карамишева про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

– колективну монографію «Територіальна громада: засоби забезпечення 

спроможності». Автори: Ю.О. Куц, О.В. Безуглий, С.В. Газарян, О.В. Дорошенко, 

В.Ф. Золотарьов, В.В. Коняєва, О.С. Конотопцев, В.В. Наконечний, В.В. Мамонова, 

О.Ю. Сергєєва, за загальною редакцією Ю.О. Куца. Рецензенти: д.держ.упр., проф., 

завідувач кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ Латинін М.А.; 

д.держ.упр., проф., завідувач кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ 

Дзюндзюк В.Б.; д.держ.упр., проф., завідувач кафедри публічного адміністрування у 

сфері цивільного захисту НУЦЗУ Майстро С.В. Обсяг: 10 обл.-вид. арк. Тираж 

300 прим. Коштом авторів; 

– підручник «Регіональне управління та місцеве самоврядування». Автори: 
Ю. О. Куц, В. В. Мамонова, В. В. Наконечний, за загальною редакцією. 

 В.В. Мамонової. Рецензенти: д.держ.упр., проф., завідувач кафедри державного 

управління ХарРІ НАДУ Мартиненко В.М.; д.держ.упр., проф., завідувач кафедри 

політології та філософії ХарРІ НАДУ Дзюндзюк В.Б.; д.держ.упр., проф., завідувач 

кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного 

університету цивільного захисту України С.В. Майстро. Тираж 300 прим. Коштом 

авторів; 

– збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління» 

№ 2 (56) за 2019 р. Обсяг: 20,6 обл.-вид. арк. 

–  збірник тез науково-практичної конференції за підсумками стажування 

слухачів «Публічне управління в Україні: теорія, практика, інновації» від 26 вересня 

2019 р.– Обсяг: 10,2 обл.-вид. арк. 

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 29 жовтня 2019 року, протокол № 9/253-9 

 

Про внесення змін до Положення про систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Д.В. Карамишева щодо внесення змін до Положення про систему 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України в частині п. 7 Додатка 1 «Рейтингування 

кафедр», Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію першого заступника директора Інституту Д.В. Карамишева 

взяти до відома. 

2. Затвердити нову редакцію п. 7 Додатка 1 «Рейтингування кафедр» 

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти в Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України в частині критеріїв 

оцінювання наукової складової Щорічної самооцінки викладачів (Додаток). 

3. Начальнику відділу організації освітнього процесу Горожанкіній В.І. до 

01.11.2019 р. підготувати відповідний наказ про внесення змін до п. 7 Додатка 1 

«Рейтингування кафедр» Положення про систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в Харківському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України в 

частині критеріїв оцінювання наукової складової Щорічної самооцінки викладачів. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 



 

   Додаток  

  до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

      від 29 жовтня 2019 р. № 9/253-9 

 

Щорічна самооцінка викладачів ХарРІ НАДУ 

відповідно до п. 7 додатка 1 «Рейтингування кафедр" до Положення про систему забезпечення якості освітньої  

діяльності та якості вищої освіти в Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

затвердженого рішенням Вченої ради від 30.10.18 № 8/242-11 

 
 

№ 

3/п 

 

 

Види робіт (показники) 
Нормативні бали за 

показником 

 

 

Оцінка для кожного викладача 

 (публікації розшифровуються окремо 

у відповідному додатку) 

1.  Наукові публікації у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричної бази Scopus/ Web of Science Core Collection у 

звітному навчальному році (у разі співавторства – з фіксованим 

відсотком власного внеску), категорія А 

30 

(1 стат. без 

співавторства) 

15 (1 стат. у 

співавторстві) 

 

2.  Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня у звітному періоді 15 

 

3.  Отримання гранту та участь у міжнародному науковому проекті / 

залучення до міжнародної експертизи 15 
 

4.  Виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового видання 

10 

 

5.  Отримання сертифікату про знання іноземної мови на рівні В2 
10 

 

6.  Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук  
50 

 



 

7.  Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук / 

доктора філософії  
30 

 

8.  Отримання вченого звання доцента (професора) по 

кафедрі 

 

10 (20) 

 

 

9.  Розробка та затвердження складових галузевого стандарту вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-

професійна програма, засоби діагностики якості вищої освіти) 
2,5 

 

10.  Опублікування монографій 

20 (одноосібні) 

5,5 (у співавторстві) 

 

11.  Опублікування статті у наукових фахових виданнях України  

категорія В 

 

 

категорія С 

 

5 (одноосібні) 

2,5 (у співавторстві) 

 

 

3 (одноосібні) 

1,5 (у співавторстві) 

 

12.  Опублікування тез доповідей 
2 

 

13.  Наукове консультування докторанта під час перебування в 

докторантурі (за кожного, з наданням ПІБ, балів на місяць) 5 
 

14.  Наукове керівництво аспірантом під час навчання в аспірантурі 

(за кожного, з наданням ПІБ, балів на місяць) 
3 

 

15.  Керівництво науково-дослідною роботою слухачів та студентів з 

підготовкою доповіді на конференцію (не більше 5 доповідачів на 

1 викладача) 

1 за кожні 

опубліковані тези, 2 

за кожен виступ на 

пленарному 

засіданні 

 



 

16.  Керівництво науково-дослідною роботою слухачів та студентів 

для участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах 

студентських робіт 

10 балів – перше 

місце; 

8 балів – друге 

місце; 

5 балів третє місце; 

3 бали – інші 

відзнаки 

 

17.  Рецензування монографій, статей, авторефератів, наукових звітів 0,5 на одну 

рецензію 

 

18.  Рецензування дисертації при проведенні попередньої експертизи 

на міжкафедральному семінарі (розширеному засіданні кафедри) 

(на всіх рецензентів за 1 докторську дисертацію) 

(на всіх рецензентів за 1 кандидатську дисертацію) 

 

 

 

3 

 

1,5 

 

19.  Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, 

семінарах 
6 

 

20.  Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, 

семінарах 
3 

 

21.  Наукові доповіді на академічних конференціях, симпозіумах, 

семінарах, круглих столах 
2 

 

22.  Участь у засіданні спеціалізованої вченої ради голови, 

заступника, вченого секретаря та членів спеціалізованої вченої 

ради (кожному на 1 здобувача, із зазначенням шифру ради та 

датою засідання) 

 

 

0,5 

 

23.  Участь у засіданнях експертних рад з питань проведення 

експертизи дисертаційних робіт МОН України (за наявності 

відповідних документів) 

2 

 

24.  Членство у редакційній колегії, редакційній раді фахових видань 

Інституту (за кожний випуск) 
1 

 

 Всього 
 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
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________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 29 жовтня 2019 року, протокол № 9/253-10 

 

Про пропозиції кандидатур на участь в обласному конкурсі 

«Вища школа Харківщини – кращі імена» від Інституту 

 

Заслухавши інформацію першого заступника директора Інституту 

Д.В. Карамишева про пропозиції кандидатур на участь в обласному конкурсі «Вища 

школа Харківщини – кращі імена» від Інституту, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити для участі в обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – 

кращі імена» у номінаціях: 

 «Завідувач кафедри» – д.держ.упр., проф., Дзюндзюка Вячеслава 

Борисовича, завідувача кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ; 

 «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» – к.держ.упр., доц., 

Гончаренко Марину Василівну, доцента кафедри економічної теорії та фінансів 

ХарРІ НАДУ; 

 «Викладач гуманітарних дисциплін» – к.держ.упр., доц., Мирну Надію 

Володимирівну, доцента кафедри права та європейської інтеграції ХарРІ НАДУ. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Вченої ради Н.В. Калінкіну. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

  

 


