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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання 

 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ  Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В. 

2 Про обрання ученого секретаря Вченої ради  

ХарРІ НАДУ  

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В. 

3 Про затвердження тем дисертацій докторантів і 

аспірантів 2015 року набору 

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О., 

Монастирний В.М., 

завідувачі кафедр 

4 Про хід національно-патріотичного виховання в 

ХарРІ НАДУ в 2015-2016 н.р. 

 

Олійник Д.В. 

Проект рішення: 

Бульба В.Г., 

Єлагін В.П., 

Минко П.Є. 

5 Про систему взаємодії ХарРІ НАДУ з органами 

державної влади та органами місцевого 

самоврядування в 2015 р. 

 

 Золотарьов В.Ф. 

Проект рішення: 

Золотарьов В.Ф., 

завідувачі кафедр, 

керівники структурних 

підрозділів  

6 Про результати імплементації положень «Кодексу 

корпоративної культури» в діяльність ХарРІ НАДУ  

Минко П.Є. 

Проект рішення: 

Золотарьов В.Ф., 

Бульба В.Г., 

Минко П.Є. 

7 Про звіт Спеціалізованої вченої ради К 64.858.01 про 

роботу в 2015 р. 

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

8 Про підготовку до державного іспиту і захисту 

магістерських робіт на другому курсі денної, третьому 

курсі заочної і вечірньої форм навчання факультету 

підготовки магістрів державного управління 

ХарРІ НАДУ 

Бульба В.Г. 

Проект рішення: 

Бульба В.Г. 

9 Про затвердження теми докторської дисертації 

О.В. Решевець та призначення наукового консультанта   

Куц Ю.О. 

Проект рішення: 

Куц Ю.О. 

 

  



  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

  

від 28 січня 2016 року, протокол № 1/212-1 

 

Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

1. Вивести зі складу Вченої ради ХарРІ НАДУ професора кафедри 

управління персоналом та економіки праці Стрельцова Володимира Юрійовича, у 

зв’язку зі зміною основного місця роботи. 

2. Вивести зі складу Вченої ради ХарРІ НАДУ професора кафедри 

політології та філософії Крюкова Олексія Ігоровича, у зв’язку зі зміною основного 

місця роботи. 

3. Ввести до складу Вченої ради ХарРІ НАДУ ученого секретаря сектора 

підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів управління координації 

наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи Мелякова Антона 

Володимировича, відповідно до Закону України ,,Про вищу освіту” від 1 липня 

2014 року № 1556-VII (ст. 36, п.3) та положення про Вчену раду ХарРІ НАДУ 

(від  23.09.2014 р.).  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ 

НАДУ при Президентові України Л.О. Бєлову.  

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

____________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

  

від 28 січня 2016 року, протокол № 1/212-2 

 

Про обрання ученого секретаря Вченої ради ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про обрання ученого секретаря Вченої ради ХарРІ НАДУ, Вчена 

рада УХВАЛИЛА: 

1. Зняти обов’язки ученого секретаря Вченої ради ХарРІ НАДУ з начальника 

управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи 

Кузнецова Андрія Олеговича.  

2. Обрати Мелякова Антона Володимировича ученим секретарем Вченої 

ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

__________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

  

від 28 січня 2016 року, протокол № 1/212-3 

 

Про затвердження тем дисертацій докторантів і аспірантів  

2015 року набору 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про затвердження тем дисертацій докторантів і аспірантів 2015 

року набору, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити теми докторських та кандидатських дисертацій докторантів і 

аспірантів 2015 року набору.  

2. Завідувачу сектора підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів 

В.М. Монастирному забезпечити до 05.02.2016 року заповнення індивідуальних 

планів роботи докторантів і аспірантів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

__________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

  

від 28 січня 2016 року, протокол № 1/212-4 

 

Про хід національно-патріотичного виховання в ХарРІ НАДУ  

в 2015-2016 н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора ХарРІ НАДУ 

з економіко-господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника про хід національно-

патріотичного виховання в ХарРІ НАДУ в 2015-2016 н.р., Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію заступника директора ХарРІ НАДУ з економіко-

господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника взяти до уваги. 

2. Затвердити План національно-патріотичного виховання в ХарРІ НАДУ в 

2016 р. 

3. Заступнику директора ХарРІ НАДУ з економіко-господарської роботи і 

розвитку Д.В. Олійнику розробити комплексний план організаційно-виховної 

роботи в ХарРІ НАДУ на 2016-2017 н.р. та винести його на розгляд Вченої ради 

Інституту до 31 травня 2016 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ 

НАДУ Л.О. Бєлову. 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



   

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

____________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

  

від 28 січня 2016 року, протокол № 1/212-5 

 

Про систему взаємодії ХарРІ НАДУ з органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування у 2015 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова, Вчена рада  
УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію заступника директора з короткотермінового підвищення 

кваліфікації В.Ф. Золотарьова про систему взаємодії ХарРІ НАДУ з органами 

державної влади та органів місцевого самоврядування у 2015 році взяти до уваги. 

2. Рекомендувати кафедрам, структурним підрозділам вжити заходів з 

усунення виявлених недоліків та використанню наявних резервів.  

3. Першому заступнику директора Д.В. Карамишеву, заступнику директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьову організувати 

проведення у березні 2016 р. наради в Харківській обласній державній 

адміністрації з питань надання Інститутом органам влади та підприємствам 

Харківщини науково-освітніх, експертно-аналітичних та консультативних послуг. 

4. Заступнику директора з короткотермінового підвищення кваліфікації 

В.Ф. Золотарьову:  

– до 1 травня 2016р. провести роботу щодо укладання угод про співпрацю з 

Луганською, Полтавською, Сумською обласними державними адміністраціями та 

відповідними обласними радами, районними державними адміністраціями та 

міськими радами Харківської області, міжрегіональними управліннями державної 

служби Національного агентства України з питань державної служби; 

– до 1 травня 2016 р. проаналізувати можливість здійснення на базі 

Інституту незалежного тестування осіб при вступі на державну службу та службу в 

органи місцевого самоврядування; 

– спільно з кафедрами, структурними підрозділами до 1 березня 2016р. 

впровадити систему он-лайн консультацій працівникам органів влади. 

5. Заступнику директора з економіко-господарської роботи і розвитку 

Д.В. Олійнику до 1 березня 2016р. підготувати пропозиції щодо надання органам 

влади житлово-побутових, організаційних та інших видів послуг. 

6. Кафедрам Інституту: 

– у першому кварталі 2016 р. завершити роботу з укладання угод про 

співпрацю Інституту із закріпленими органами влади та організувати їх виконання;  

– до 1 травня 2016р. створити філіали кафедр та організувати їх роботу на 

базі  органів влади; 



– продовжити разом із закріпленими органами влади спільну 

профорієнтаційну роботу щодо відбору та направленню осіб на навчання до 

Інституту, залучати до цієї роботи студентів, слухачів, аспірантів та докторантів; 

– посилити роботу щодо популяризації Інституту в мережі Інтернет, 

активно використовувати соціальні мережі, які дають можливість швидкого та 

відносно дешевого донесення інформації до потенційних споживачів. 

7. Начальнику управління координації наукових досліджень та 

інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнєцову активізувати впровадження 

маркетингової діяльності щодо популяризації результатів науково-дослідних робіт, 

що здійснюються в межах науково-комплексного проекту НАДУ «Державне 

управління та місцеве самоврядування» та до 1 квітня 2016р.: 

– підготувати та розіслати листи-пропозиції органам влади регіону щодо 

можливості впровадження результатів НДР в їх практичній діяльності, проведення 

соціологічних досліджень та експертних робіт;  

– для більш повного ознайомлення із можливостями науково-експертної 

діяльності кафедр викласти на офіційному сайті Інституту їх наукові продукти. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора 

з  короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

____________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

  

від 28 січня 2016 року, протокол № 1/212-6 

 

Про результати імплементації положень 

 «Кодексу корпоративної культури» в діяльність ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету соціально-

економічного управління П.Є. Минка про результати імплементації положень 

«Кодексу корпоративної культури» Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію декана факультету соціально-економічного управління 

П.Є. Минка  про результати імплементації положень «Кодексу корпоративної 

культури» в діяльність ХарРІ НАДУ взяти до уваги. 

2. Керівництву Інституту, структурних підрозділів, завідуючим кафедрами 

вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків:  

- заступнику директора з короткотермінового підвищення кваліфікації 

В.Ф. Золотарьову організувати проведення у квітні 2016 року семінару-тренінгу 

щодо подальшого впровадження у професійну діяльність працівників та викладачів 

«Кодексу корпоративної культури»; 

- керівникам структурних підрозділів посилити координацію спільних дій 

при виконанні доручень керівництва Інституту; 

- завідувачам кафедр на чергових засіданнях кафедр розглянути питання 

щодо неухильного дотримання положень «Кодексу корпоративної культури». 

3. Заступнику директора з короткотермінового підвищення кваліфікації 

В.Ф. Золотарьову узгодити основні положення Кодексу із Кодексом корпоративної 

культури НАДУ при Президентові України  

4. Декану ФСЕУ П.Є. Минку розмістити електронну версію Кодексу на 

офіційному Інтернет-сайті Інституту. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора 

з короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 28 січня 2016 року, протокол № 1/212-7 

 

Про звіт Спеціалізованої вченої ради К 64.858.01 про роботу в 2015 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Спеціалізованої вченої ради 

К 64.858.01 Д.В. Карамишева про роботу в 2015 р., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт Спеціалізованої вченої ради К 64.858.01 про роботу в 2015 р. 

схвалити. 

2. Завідувачам кафедр та науковим керівникам забезпечити ретельну 

експертизу дисертацій, що готуються до розширеного засідання кафедри, високу 

якість висновків щодо їх відповідності паспортам обраних спеціальностей, вимогам 

«Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника». 

3. Рекомендувати кафедрам, науковим керівникам і здобувачам наукового 

ступеня підвищити рівень практичної спрямованості дисертацій, ширше залучати 

до експертизи дисертаційних робіт членів спеціалізованої вченої ради і практичних 

працівників. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 28 січня 2015 року, протокол № 1/212-8 

 

Про підготовку до державного іспиту і захисту магістерських робіт  

на другому курсі денної, третьому курсі заочної та вечірньої форм навчання 

факультету підготовки магістрів державного управління  

ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету підготовки 

магістрів державного управління В.Г. Бульби про підготовку до державного іспиту 

і захисту магістерських робіт на другому курсі денної, третьому курсі заочної та 

вечірньої форм навчання факультету підготовки магістрів державного управління 

ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

задовільним. 

2. Затвердити білети для складання слухачами державного іспиту на освітньо-

кваліфікаційний рівень «Магістр державного управління». 

3. Завідувачам кафедр і науковим керівникам у відповідності до наказу 

директора Інституту «Про організаційні заходи щодо забезпечення державної 

атестації на факультеті підготовки магістрів державного управління 2016 року 

випуску» (№ 230, від 25.12.2015 р.) забезпечити якісну та своєчасну підготовку і 

захист магістерських робіт слухачами й провести співбесіди з потенційними 

вступниками до аспірантури. 

4. Доручити першому заступнику директора Д.В. Карамишеву, заступнику 

директора з економіко-господарської роботи і розвитку Д.В. Олійнику, начальнику 

управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи 

А.О. Кузнецову та декану факультету підготовки магістрів державного управління 

В.Г. Бульбі забезпечити проведення перевірки магістерських робіт стосовно 

наявності в них плагіату. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 28 січня 2016 року, протокол № 1/212-9 

 

Про затвердження теми докторської дисертації О.В. Решевець та призначення 

наукового консультанта 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування Ю.О. Куца про затвердження теми 

докторської дисертації О.В. Решевець та призначення наукового консультанта, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. На підставі витягу з протоколу засідання кафедри регіонального розвитку 

та місцевого самоврядування від 15.01.2016 р. № 6 затвердити тему докторської 

дисертації Решевець Олесі Володимирівни «Теоретико-методологічні засади 

оцінки ефективності діяльності представницьких органів влади», яка буде 

виконуватись поза докторантурою. Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія 

державного управління. 

2. Призначити науковим консультантом д.держ.упр., проф. Ю.О. Куца. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 


