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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

№ 
з/п 

Питання, що виноситься на засідання  
Вченої ради 

Доповідачі, 
відповідальні за 

підготовку питання 
1 Про підготовку до складання кандидатських іспитів  

аспірантами Інституту 
 

Кузнецов А.О. 
Проект рішення: 

Монастирний В.М. 
 

2 Про атестацію докторантів та аспірантів ХарРІ НАДУ  
 

Кузнецов А.О. 
Проект рішення: 

Монастирний В.М. 
 

3 Про річну атестацію здобувачів наукового ступеня  
кандидата наук за 2015/2016 н.р. 
 

Кузнецов А.О. 
Проект рішення: 

Монастирний В.М. 
 

4 Про стан розвитку матеріально-технічної бази 
ХарРІ НАДУ у 2015-2016 н.р. 
 

Олійник Д.В. 
Проект рішення: 

Олійник Д.В. 
 

5 Про вдосконалення процедури розподілу слухачів 
першого курсу факультету підготовки магістрів 
державного управління за кафедрами і спеціалізаціями та 
обрання тематики магістерських робіт 
 

Бульба В.Г. 
Проект рішення: 
Золотарьов В.Ф., 

Бульба В.Г., 
Кузнецов А.О. 

 
6 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження здобувача наукового ступеня доктора наук з 
державного управління С.О. Гайдученко  

Мартиненко В.М. 
Проект рішення: 
Мартиненко В.М. 

 
 

7 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 
наукових праць ХарРІ НАДУ  

Карамишев Д.В., 
Орлов О.В., 

Мартиненко В.М. 
Проект рішення: 
Карамишев Д.В., 

Орлов О.В., 
Мартиненко В.М. 

 
8 Різне  
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 
від 26 квітня 2016 року, протокол № 4/215-1 

 
Про підготовку до складання кандидатських іспитів  

аспірантами Інституту 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації 

наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про 
підготовку та складання кандидатських іспитів аспірантами Інституту Вчена рада 
УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію начальника управління координації наукових досліджень та 
інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова взяти до уваги. 

2. Завідувачу кафедри іноземних мов (Шур В.М.) до 29 квітня 2016 р. 
розробити і затвердити білети до кандидатських іспитів з іноземних мов. 

3. Провести з 16 по 19 травня 2016 р. кандидатські іспити з іноземних мов 
(англійська та німецька). Завідувачу сектора підготовки науково-педагогічних та 
наукових кадрів (Монастирний В.М.) забезпечити необхідний рівень організації та 
проведення кандидатських іспитів з іноземних мов. 

4. Сектору підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів підготувати 
звіт про проведені кандидатські іспити: 

  з філософії – до 27.04.16 р.; 
  з іноземних мов – до 25.05.16 р. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Д.В. Карамишева – 

першого заступника директора. 
 
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 26 квітня 2016 року, протокол № 4/215-2 

 
Про атестацію докторантів та аспірантів ХарРІ НАДУ  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації 

наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про 
атестацію докторантів та аспірантів за період з вересня 2015 р. по квітень 2016 р., 
Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 
1. На підставі звітів та висновків наукових консультантів атестувати за період з 

вересня 2015 р. по квітень 2016 р. докторантів, які виконали індивідуальні плани 
роботи в повному обсязі. 

2. Завідувачам кафедр, науковим консультантам звернути увагу на усунення 
недоліків, що виявлені в ході атестації докторантів. 

3. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за період з 
вересня 2015 р. по квітень 2016 р. аспірантів з відривом від виробництва, які виконали 
індивідуальні плани роботи в повному обсязі. 

4. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за період з 
вересня 2015 р. по квітень 2016 р. аспірантів без відриву від виробництва, які 
виконали індивідуальні плани роботи в повному обсязі. 

5. Аспіранта другого року навчання без відриву від виробництва кафедри 
політології та філософії Білокопитова Д.В. рекомендовано перевести з бюджетної на 
контрактну форму навчання у зв’язку із зміною місця роботи та втратою посади 
державного службовця. 

6. Завідувачам кафедр, науковим керівникам звернути увагу на усунення 
недоліків, що виявлені в ході атестації аспірантів. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
директора Карамишева Д.В. 
 

 
Голова Вченої ради 
 
Учений секретар 

 
Л. БЄЛОВА 
 
А. МЕЛЯКОВ 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
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ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
________________________________________________________________ 

 
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 
від 26 квітня 2016 року, протокол № 4/215-3 

 
Про річну атестацію здобувачів наукового ступеня  

кандидата наук за 2015/2016 н.р. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації 
наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про річну 
атестацію здобувачів наукового ступеня кандидата наук за 2015/2016 н.р., Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 
1. Атестувати та перевести на третій рік навчання здобувачів Марєхіна С.В., 

Левченка С.О., Карлова Т.В., Забейвороту Т.В., Федорова Г.О. 
2. Завідувачам кафедр, науковим керівникам звернути увагу на усунення 

недоліків, що виявлені в ході річної атестації здобувачів. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Карамишева Д.В. 
 

 
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 26 квітня 2016 року, протокол № 4/215-4 

 
Про стан розвитку матеріально-технічної бази  

ХарРІ НАДУ у 2015-2016 н.р. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора ХарРІ НАДУ з 
економіко-господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника про стан розвитку 
матеріально-технічної бази ХарРІ НАДУ у 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. Заступнику директора з економіко-господарської роботи і розвитку 
Д.В. Олійнику систематично аналізувати інформацію щодо надання платних послуг 
Інститутом (Постанова Кабінету Міністрів України № 796 від 27 серпня 2010р. ). 

3. Організаційно-побутовому відділу (Черенков В.В.) поширювати інформацію 
про послуги з розміщення, які надаються готелем-гуртожитком Інституту (вул. 
Клапцова, 2).  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 
Бєлову Л.О. 

 
 
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 26 квітня 2016 року, протокол № 4/215-5 
 

Про вдосконалення процедури розподілу слухачів першого курсу 
факультету підготовки магістрів державного управління за кафедрами  

та обрання тематики магістерських робіт 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету підготовки 
магістрів державного управління В.Г.Бульби про вдосконалення процедури розподілу 
слухачів першого курсу факультету підготовки магістрів державного управління за 
кафедрами і спеціалізаціями та обрання тематики магістерських робіт Вчена рада 
відзначає, що організація професійного навчання слухачів та посилення практичної 
спрямованості процесу навчання потребує покращення. Вирішення цього завдання 
пов’язане з процедурою розподілу слухачів за кафедрами і спеціалізаціями та порядку 
обрання тематики та практичної спрямованості магістерських робіт, їх успішною 
підготовкою і захистом. 

 Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Завідувачам кафедр до 10 травня 2016 року підготувати анотації до 

визначених блоків вибіркових дисциплін та передати їх до відділу прийому, 
розподілу слухачів та зав’язків з випускниками для подальшої роботи з вступниками 
щодо вибору ними варіативної частини навчальної програми. 

2. Відділу прийому, розподілу слухачів та зв’язків з випускниками 
(Соловей В.І.) до 31 серпня 2016 року організувати під час отримання документів від 
вступників роботу щодо вибору ними варіативної частини навчальної програми.  

3. Деканату факультету підготовки магістрів державного управління 
(Бульба В.Г.) до 15 вересня 2016 року провести аналіз результатів вибору слухачами 
профілізацій та сформувати групи відповідно до визначених критеріїв розподілу за 
кафедрами та обрання тематики магістерських робіт. 

4. З метою посилення практичної спрямованості магістерських робіт деканату 
факультету підготовки магістрів державного управління (Бульба В.Г.): 

 - разом з навчально-методичним управлінням (Горожанкіна В.І.) до 1 червня 
2016 року розробити та представити на затвердження форму погодження теми 
магістерської роботи керівником органу влади, який направив на навчання слухача 
магістерської програми «Публічне управління та адміністрування»;  

- до 1 жовтня 2016 року організувати збір тем магістерських робіт слухачів 
денної та вечірньої форм навчання, погоджених з керівниками органів влади, які 
направили на навчання слухачів;  



 
 

- організувати протягом І семестру 2016-2017 навчального року збір тем 
магістерських робіт слухачів заочної форми навчання, погоджених з керівниками 
органів влади, які направили на навчання слухачів.  

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 26 квітня 2016 року, протокол № 4/215-6 
 

Про уточнення і затвердження теми дисертаційного дослідження 
здобувача наукового ступеня доктора наук з державного управління 

С.О. Гайдученко 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри державного 
управління В.М. Мартиненка про уточнення і затвердження теми дисертаційного 
дослідження здобувача наукового ступеня доктора наук з державного управління 
С.О. Гайдученко, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради 
ХарРІ НАДУ від 11.04.2016 р. № 4 затвердити тему дисертації здобувача наукового 
ступеня доктора наук з державного управління Світлани Олександрівни Гайдученко 
«Теоретико-методологічні засади формування та розвитку організаційної культури 
публічного управління» (попередня редакція: «Формування та розвиток 
організаційної культури у контексті публічного управління»). 

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  
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ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 
 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
 

від 26 квітня 2016 року, протокол № 4/215-7 
 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  
та наукових праць ХарРІ НАДУ  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева, завідувача кафедри державного управління В.М. Мартиненка, 
завідувача кафедри інформаційних технологій і систем управління О.В. Орлова про 
рекомендацію до друку навчально-методичних та наукових праць ХарРІ НАДУ, 
Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 
– монографію «Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку 

регіону органами публічної влади України». Авторський колектив: Л.О. Бєлова, 
Д.В. Карамишев, В.П. Єлагін та інші. За загальною редакцією д.держ.упр., проф. 
Д.В. Карамишева. Рецензенти: Петроє О.М. – д.держ.упр., доц., професор кафедри 
соціальної і гуманітраної політики Національної академії державного управління при 
Президентові України; Майстро С.В. – д.держ.упр., проф., завідувач кафедри 
публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного унiверситету 
цивільного захисту України; Міненко В.Л. – д.держ.упр., проф., директор 
Харківського обласного центру зайнятості. Обсяг: 15,5 обл.-вид. арк. Тираж – 
150 прим. За власний рахунок; 

– монографію «Організаційна культура у контексті публічного управління». 
Автор к.держ.упр., здобувач наукового ступеня доктора наук з державного 
управління С.О. Гайдученко. Рецензенти: Куц Ю.О. – д.держ.упр., проф., завідувач 
кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ; 
Грицяк І.А. – д.держ.упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
кафедри правознавства Інституту суспільства Київського університету ім. Бориса 
Грінчека; Письменний І.В. – д.держ.упр., проф., декан факультету державного 
управління ДРІДУ НАДУ. Обсяг: 16 обл.-вид. арк. Тираж 300 прим. За кошти автора; 

– монографію «Стратегії та механізми електронного урядування в 
інформаційному суспільстві». Автор к.т.н., доц. П.С. Клімушин. Рецензенти: 
Семенченко А.І. – д.держ.упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України, 
директор Інституту вищих керівних кадрів НАДУ; Карамишев Д.В. – д.держ.упр., 
проф., перший заступник директора ХарРІ НАДУ; Дєгтяр А.О. – д.держ.упр., проф., 
завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії 
культури. Обсяг: 35 обл.-вид. арк. Тираж 300 прим. За кошти автора. 



 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
директора Д.В. Карамишева. 

 

 
Голова Вченої ради 
 
Учений секретар 

 
Л. БЄЛОВА 
 
А. МЕЛЯКОВ 

 


