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29 березня 2016 р.  

протокол № 3/214 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання 

 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

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

Проект рішення: 

Меляков А.В. 

2 Про підсумки роботи державних екзаменаційних 

комісій і результати випуску магістрів державного 

управління в 2016 р. 

 

Бульба В.Г. 

Проект рішення: 

Бульба В.Г. 

 

3 По рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників 

факультету підготовки магістрів державного 

управління 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

4 Про систему оцінювання діяльності кафедр Інституту Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В., 

Золотарьов В.Ф., 

Бульба В.Г., 

Минко П.Є., 

Кузнецов А.О., 

Горожанкіна В.І. 

5 Про схвалення варіативних частин освітньо-

кваліфікаційної характеристики та освітньо-

професійної програми, засобів діагностики якості 

вищої освіти, критеріїв оцінювання знань і вмінь 

магістра, навчального плану для підготовки фахівців 

спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною 

діяльністю» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

Латинін М.А. 

Проект рішення: 

Латинін М.А. 

6 Про схвалення варіативних частин освітньо-

кваліфікаційної характеристики та освітньо-

професійної програми, засобів діагностики якості 

вищої освіти, критеріїв оцінювання знань і вмінь 

магістра, навчального плану для підготовки фахівців 

спеціальності 8.03060106 «Управління в сфері 

економічної конкуренції» галузі знань 

0306 «Менеджмент і адміністрування» освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» 

Латинін М.А. 

Проект рішення: 

Латинін М.А. 

7 Про рекомендацію кандидатури від факультету 

підготовки магістрів державного управління на 

Діденко А.О. 

Проект рішення: 



 

 

призначення стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ  Бульба В.Г. 

 

8 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта 

Б.В. Дзюндзюка  

Єлагін В.П. 

Проект рішення: 

Єлагін В.П. 

9 Про затвердження додаткової програми до 

кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки 

«Державне управління» 

 

Єлагін В.П. 

Проект рішення: 

Єлагін В.П. 

10 Про рекомендацію до друку збірника наукових праць 

«Теорія та практика державного управління»  

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

11 Про продовження відпустки по догляду за дитиною 

аспіранту денної форми навчання О.М. Шевченко 

Амосов О.Ю. 

Проект рішення: 

Амосов О.Ю. 

12 Різне  

 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 29 березня 2016 року, протокол № 3/214-1 

 

Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

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

УХВАЛИЛА:  

1. Ввести до складу Вченої ради ХарРІ НАДУ студентку факультету соціально-

економічного управління Парадовську Вікторію Володимирівну у зв’язку з обранням її 

Головою студентського самоврядування ФСЕУ ХарРІ НАДУ (витяг з протоколу 

виборчої комісії по виборах Голови студентського самоврядування ФСЕУ ХарРІ НАДУ 

№ 3 від 17 березня 2016 р.). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Інституту 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 29 березня 2016 року, протокол № 3/214-2 

 

Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій  

і результати випуску магістрів державного управління в 2016 р.  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету підготовки магістрів 

державного управління В.Г.Бульби про підсумки роботи державних екзаменаційних 

комісій і результати випуску магістрів державного управління в 2016 р. Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Завідувачам кафедр, викладачам підвищити вимогливість до слухачів під час 

проміжного та підсумкового модульних контролів. 

2. З метою усунення виявлених недоліків, підвищення якості підготовки магістрів 

державного управління: 

– провести на засіданнях кафедр аналіз недоліків із підготовки та організації 

проведення захисту слухачами магістерських робіт, керівникам творчих колективів 

налагодити зворотний зв’язок зі слухачами з метою підвищення якості магістерських 

робіт 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 1 квітня 2016 р.;  

– переглянути зміст практичних вправ та з урахуванням цього доопрацювати 

екзаменаційні білети 

Відповідальні: Д.В.Карамишев, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 11 травня 2016 р.; 

– відпрацювати механізм перевірки якості супроводжувальних документів, які 

додаються до магістерських робіт та удосконалити форму експертного висновку 

Відповідальний: В.Г. Бульба. 

Термін виконання: до 11 травня 2016 р.; 

– розробити план організаційних заходів для підготовки до випуску магістрів 

державного управління у 2017 р. 

Відповідальний: В.Г. Бульба. 

Термін виконання: до 3 жовтня 2016 р.; 

– створити робочу групу для проведення нормоконтролю на наступний 

навчальний рік 

Відповідальний: Д.В. Карамишев 

Термін виконання: жовтень 2016 р.; 

– підвищити якість попередніх заслуховувань магістерських робіт на засіданнях 



 

 

кафедр 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно; 

–  підготувати пропозиції щодо вдосконалення процедури розподілу слухачів 

першого курсу факультету за кафедрами і спеціалізаціями та обрання тематики 

магістерських робіт 
 

 Відповідальні: В.Ф. Золотарьов, 

 В.Г. Бульба, А.О. Кузнецов  

Термін виконання: до 1 травня 2016 р. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
  

 



 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 29 березня 2016 року, протокол № 3/214-3 

 

По рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників факультету 

підготовки магістрів державного управління 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації 

наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про 

рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників факультету підготовки магістрів 

державного управління 2016 р., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до вступу до аспірантури випускників 2016 р., які досягли 

високих успіхів у навчанні та виявили здібності до наукової роботи. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 
 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 
 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
 

від 29 березня 2016 року, протокол № 3/214-4 

 

Про систему оцінювання діяльності кафедр Інституту 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про систему оцінювання діяльності кафедр Інституту, Вчена рада 

відзначає, що на виконання ст.16 Закону України «Про вищу освіту» (далі - Закон) у 

ХарРІ НАДУ заплановано низку процедур та заходів із розробки Системи 

забезпечення якості освітньої діяльності. Однією із таких процедур є оцінювання 

діяльності кафедри, як базового структурного підрозділу Інституту.  

Рішенням науково-методичної ради від 23 жовтня 2015 року, протокол 

№ 6 «Про обговорення «Положення про моніторинг діяльності професорсько-

викладацького складу ХарРІ НАДУ» була створена робоча група з визначення 

змістовної частини складових оцінювання діяльності кафедр та науково-педагогічних 

працівників за такими напрямами: навчально-методична робота; наукова робота; 

організаційно-виховна робота; профорієнтаційна діяльність і довузівська підготовка; 

проекти, міжнародна і грантова діяльність. За результатами роботи запропоновано 

впровадження в ХарРІ НАДУ системи оцінювання діяльності кафедр Інституту.  

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити складові системи оцінювання діяльності кафедр Інституту, яка 

включає: 

- перелік обов’язкових документів, які підлягають аналізу щодо якості ведення 

та повноти оформлення; 

- перелік напрямів оцінювання діяльності кафедр та їх змістовну частину за 

видами робіт; 

- порядок формування комісії та організації процедури оцінювання діяльності 

кафедри; 

- орієнтовну структуру звіту завідуючого кафедрою на засіданні Вченої ради; 

- план-графік звітів кафедр про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи на засіданнях Вченої ради ХарРІ НАДУ. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 



 

 

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
 

від 29 березня 2016 року, протокол № 3/214-5 

 

Про схвалення варіативних частин освітньо-кваліфікаційної 

характеристики та освітньо-професійної програми, засобів діагностики 

якості вищої освіти, критеріїв оцінювання знань і вмінь магістра, 

навчального плану для підготовки фахівців спеціальності 8.18010012 

«Управління інноваційною діяльністю» галузі знань 1801 «Специфічні 

категорії» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

 
Заслухавши інформацію завідувача кафедри економічної політики та 

менеджменту М.А. Латиніна про схвалення варіативних частин освітньо-

кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми, засобів 

діагностики якості вищої освіти, критеріїв оцінювання знань і вмінь магістра, 

навчального плану для підготовки фахівців спеціальності 8.18010012 «Управління 

інноваційною діяльністю» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр», Вчена рада УХВАЛИЛА: 

Схвалити варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики та 

освітньо-професійної програми, засоби діагностики якості вищої освіти,  критерії 

оцінювання знань і вмінь магістра, навчальний план для підготовки фахівців 

спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» галузі знань 1801 

«Специфічні категорії» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». 

 

 

 

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 29 березня 2016 року, протокол № 3/214-6 

 

Про схвалення варіативних частин освітньо-кваліфікаційної 

характеристики та освітньо-професійної програми, засобів діагностики 

якості вищої освіти, критеріїв оцінювання знань і вмінь магістра, 

навчального плану для підготовки фахівців спеціальності 8.03060106 

«Управління в сфері економічної конкуренції» галузі знань 0306 

«Менеджмент і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» 
 

Заслухавши інформацію завідувача кафедри економічної політики та 

менеджменту М.А. Латиніна про схвалення варіативних частин освітньо-

кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми, засобів 

діагностики якості вищої освіти, критеріїв оцінювання знань і вмінь магістра, 

навчального плану для підготовки фахівців спеціальності 8.03060106 «Управління в 

сфері економічної конкуренції» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», Вчена рада УХВАЛИЛА: 

Схвалити варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики та 

освітньо-професійної програми, засоби діагностики якості вищої освіти, критерії 

оцінювання знань і вмінь магістра, навчальний план для підготовки фахівців 

спеціальності 8.03060106 «Управління в сфері економічної конкуренції» галузі знань 

0306 «Менеджмент і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». 

 

 

 

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 29 березня 2016 року, протокол № 3/214-7 

 

Про рекомендацію кандидатури від факультету підготовки  

магістрів державного управління на призначення стипендії  

Наглядової ради ХарРІ НАДУ  

 
Заслухавши інформацію старости першого курсу денної форми навчання 

факультету підготовки магістрів державного управління А.О. Діденка про 

рекомендацію кандидатури від факультету підготовки магістрів державного 

управління на призначення стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатуру слухача 1-го курсу денної форми навчання 

факультету підготовки магістрів державного управління Кожуріної Віри Миколаївни 

на призначення іменної стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ (протокол засідання 

Вченої ради факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ від  

16 березня 2016 р. № 8). 

 

 

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 29 березня 2016 року, протокол № 3/214-8 
 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності 

дисертаційного дослідження аспіранта Б.В. Дзюндзюка 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри соціальної і 

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

шифру спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта Б.В. Дзюндзюка, Вчена 

рада УХВАЛИЛА: 

1. На підставі витягу з протоколу засідання кафедри соціальної і гуманітарної 

політики від 18.12.2015 р. № 6 затвердити тему дисертації аспіранта Дзюндзюка 

Бориса В’ячеславовича «Взаємодія органів влади з громадянами в умовах 

віртуалізації суспільних відносин» (попередня редакція: «Публічне управління в 

умовах віртуалізації суспільно-політичних відносин»). Науковий керівник – 

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев. 

2. Змінити шифр спеціальності з 25.00.01 – теорія та історія державного 

управління на 25.00.02 – механізми державного управління. 

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 29 березня 2016 року, протокол № 3/214-9 

 

Про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі 

спеціальності галузі науки «Державне управління» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри соціальної і 

гуманітарної політики В.П. Єлагіна 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». 

2. Завідувачу сектора підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів 

управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи 

ХарРІ НАДУ В.М. Монастирному 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 

 

А. МЕЛЯКОВ 



 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
 

від 29 березня 2016 року, протокол № 3/214-10 

 

Про рекомендацію до друку збірника наукових праць  

«Теорія та практика державного управління» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації 

наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова 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». – Випуск №  1 (52) за 2016 р. – Обсяг: 18,5 обл.-вид. арк. – 

Тираж 300 прим. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 



 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 29 березня 2015 року, протокол № 3/214-11 
 

Про подовження відпустки по догляду за дитиною  

аспіранту денної форми навчання О.М. Шевченко  

 
Заслухавши і обговоривши пропозицію завідувача кафедри економічної теорії 

та фінансів О.Ю. Амосова про продовження відпустки по догляду за дитиною 

аспіранту денної форми навчання О.М. Шевченко, згідно з пунктом 15 Положення 

про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (із змінами) та відповідно 

до наказу Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при 

Президентові України № 6-кн від 15 червня 2015 року про переривання навчання в 

аспірантурі Шевченко О.М., у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною, 

 Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Продовжити відпустку по догляду за дитиною (з 20 квітня 2016 року по 

19 квітня 2017 року) аспіранту кафедри економічної теорії та фінансів денної форми 

навчання Олександрі Миколаївні Шевченко. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
 

  

 
 

 

 


