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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 
Питання 

 
Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про результати атестації аспірантів, докторантів та 

здобувачів ХарРІ НАДУ за 2015/2016 н.р. 

 

Кузнецов А.О.  

Проект рішення: 

Монастирний В.М. 

 

2 Про стан навчально-методичної, наукової та виховної 

діяльності колективу кафедри інформаційних 

технологій і систем управління в 2014-2016 рр. 

 

Карамишев Д.В., 

Орлов О.В. 

 Проект рішення: 

Орлов О.В., 

члени комісії 

 

3 Про внесення змін до графіку проведення сесії для 

слухачів заочної форми навчання в ХарРІ НАДУ  

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Бульба В.Г. 

 

4 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта 

О.А. Носик 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Мартиненко В.М. 

 

5 Про затвердження додаткової програми до 

кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки 

«Державне управління»  

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Мартиненко В.М. 

 

6 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

Коваленко М.М. 

Проект рішення: 

Коваленко М.М. 

 

7 Про переривання підготовки науково-педагогічних і 

наукових кадрів 

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Монастирний В.М. 

 

8 Про схвалення Положення про педагогічну практику 

аспірантів ХарРІ НАДУ  

Кузнецов А.О.  

Проект рішення: 

Монастирний В.М. 

 

9 Про рекомендацію до зарахування до докторантури 

ХарРІ НАДУ в 2016 році 

Кузнецов А.О.  

Проект рішення: 

Монастирний В.М. 



 

10 Про підсумки прийому на навчання на факультеті 

підготовки магістрів державного управління та 

факультеті соціально-економічного управління 

ХарРІ НАДУ в 2016 р.  

 

Золотарьов В.Ф. 

Проект рішення: 

 Золотарьов В.Ф., 

Бульба В.Г., 

Минко П.Є. 

 
11 Про схвалення Статуту Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України у 

новій редакції 

 

Каленіченко Л.О. 

Прокект рішення: 

Каленіченко Л.О. 
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________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 27 вересня 2016 року, протокол № 9/220-1 

Про результати атестації аспірантів, докторантів та здобувачів  

ХарРІ НАДУ за 2015/2016 н.р. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації 

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

результати атестації аспірантів, докторантів та здобувачів за 2015/2016 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) та відповідно до наказу директора 

від 7 вересня 2016 року № 139 «Про атестацію докторантів, аспірантів, здобувачів 

ХарРІ НАДУ при Президентові України за результатами звітування», у період з 

13 по 23 вересня 2016 р. відбулися засідання кафедр, на яких було заслухано звіти 

аспірантів, докторантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління про виконання ними індивідуальних планів роботи. 

За різними формами навчання готується 68 аспірантів, з них у трьох 

перервано навчання, у зв’язку з відпустками по догляду за дитиною 

(Радченко О.О., Сердюкова О.Є., Шевченко О.М.). Атестацію проходили 

63 аспіранти. Аспіранти першого року навчання з відривом від виробництва 

кафедри економічної теорії та фінансів Малінецька Г.В. та без відриву від 

виробництва кафедри політології та філософії Томаш О.О. не з’явилися на 

засідання кафедр та не підготували звітні матеріали про виконання ними 

індивідуального плану роботи. Тому рішенням кафедр економічної теорії та 

фінансів (витяг з протоколу № 2 від 16.09.2016 р.), політології та філософії (витяг з 

протоколу № 2 від 14.09.2016 р.), запропоновано не атестувати та відрахувати 

аспірантів першого року навчання Малінецьку Г.В. та Томаш О.О. за невиконання 

індивідуального плану роботи. 

Проведений аналіз річних звітів, узагальнення рекомендацій наукових 

керівників і рішень кафедр дозволяє виявити основні недоліки у виконанні 

індивідуальних планів роботи аспірантів, зокрема: 

– відставання темпів оприлюднення результатів дисертаційних досліджень у 

фахових виданнях; 

– порушення термінів підготовки тексту дисертацій; 

– неповне використання можливостей участі в комунікативних заходах; 



 

– недостатньо високий рівень якості дисертацій, які виносяться на 

попередній захист; 

– несвоєчасне проходження попередніх захистів та захистів дисертацій 

випускниками цього року. 

На засіданнях кафедр соціальної і гуманітарної політики, економічної 

політики та менеджменту, політології та філософії, інформаційних технологій і 

систем управління заслухано звіти 6 докторантів про виконання ними 

індивідуальних планів роботи. Позитивно атестовано всіх докторантів. 

Проте аналіз письмових 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. 

Атестацію проходили 9 здобувачів, всі атестовані позитивно. 

Аналіз результатів обговорення на кафедрах річних звітів здобувачів дозволяє 

узагальнити типові недоліки: 

– формальне заповнення окремими здобувачами індивідуальних планів 

роботи; 

– слабкий зв’язок значної частини здобувачів із відповідними кафедрами; 

– недостатня участь переважної кількості здобувачів у комунікативних 

заходах Інституту; 

– відставання від запланованих темпів оприлюднення результатів 

дисертаційних досліджень у фахових виданнях. 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за перший 

рік навчання і перевести на другий рік навчання аспірантів, які виконали 

індивідуальні плани роботи в повному обсязі, 

денна форма навчання: 

Білуху Лілію Анатоліївну 

Венжика Юрія Юрійовича 

Городничева Кирила Юрійовича 

Кустрю Яну Олександрівну 

Нікіпєлову Євгенію Миколаївну 

Погребняка Володимира Олександровича 

Свиридову Ганну Олександрівну 

Хлєбникова Артема Андрійовича 

Чернятіну Вікторію Анатоліївну 

заочна форма навчання: 

Балуту Інну Вікторівну 

Бондаренко Діану Петрівну 

Вахітова Руслана Фаільйовича 



 

Верхогляда Дениса Володимировича 

Гірмана Олега Сергійовича 

Голованову Наталю Вікторівну 

Гузя Вячеслава Валерійовича 

Капінус Олександру Ярославівну 

Кузьменка Сергія Леонідовича 

Міщана Олександра Олександровича 

Озаровську Анастасію Вікторівну 

Олентьєва Романа Володимировича 

Павлова Єгора Олеговича 

Ситника Артема Юрійовича 

Тройна Олега Володимировича 

Юсипа Олега Львовича. 

2. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за другий 

рік навчання і перевести на третій рік навчання аспірантів, які виконали 

індивідуальні плани роботи в повному обсязі, 

денна форма навчання: 

Батюк Анну Анатоліївну 

Громико Олену Ігорівну 

Пахніна Миколу Леонідовича 

Прилипчук Оксану Вікторівну 

Решевця Ігоря Володимировича 

заочна форма навчання: 

Алфьорову Ольгу Сергіївну 

Бабічева Анатолія Валерійовича 

Білокопитова Дмитра Вікторовича 

Грабар Наталію Сергіївну 

Заскалкіна Артема Сергійовича 

Заскалкіну Оксану Михайлівну 

Звіздай Оксану Василівну 

Кухареву Ганну Петрівну 

Лєтнєву Ольгу Сергіївну 

Лукашова Олександра Олександровича 

Мещерякову Наталію Михайлівну 

Митник Алєсю Анатоліївну 

Орлову Ларису Іванівну 

Рибчича Івана Євстахійовича 

Скупченко Діану Олександрівну 

Черноіваненко Аліну Володимирівну. 

3. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за третій рік 

навчання аспірантів, які виконали індивідуальні плани роботи в повному обсязі, 



 

денна форма навчання: 

Білоконя Михайла Вячеславовича 

Дзюндзюка Бориса В’ячеславовича 

Квашу Андрія Сергійовича 

Лопатченко Інну Миколаївну 

Торгало Тетяну Олександрівну. 

4. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за третій рік 

навчання аспірантів і перевести на четвертий рік навчання аспірантів, які виконали 

індивідуальні плани роботи в повному обсязі, 

заочна форма навчання: 

Добош Юлію Олександрівну 

Камок Тетяну Володимирівну 

Кучеряву Каріну Якупівну 

Литвиненка Максима Владиславовича 

Назаренко Олену Миколаївну 

Носик Оксану Анатоліївну 

Поліщука Володимира Вадимовича. 

5. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за 

четвертий рік навчання аспірантів, які виконали індивідуальні плани роботи в 

повному обсязі, 

заочна форма навчання: 

Єгіозар'яна Артура Генріховича 

Малько Юлію Сергіївну 

Мотречко Віру Володимирівну 

Сердюка Сергія Анатолійовича 

Юр'єву Ольгу Іванівну. 

6. Завідувачам кафедр та науковим керівникам вжити заходів щодо усунення 

типових недоліків у підготовці аспірантів. 

7.  На підставі звітів докторантів та висновків наукових консультантів, 

рішень кафедр атестувати як таких, що виконали індивідуальні плани роботи в 

повному обсязі: 

за перший рік навчання – Котукова Олександра Анатолійовича 

                                          – Поступну Олену Вікторівну 

                                          – Серенка Артема Олексійовича; 

за другий рік навчання  – Дунаєва Ігоря Володимировича 

           – Хашиєву Любов Васамбеківну 

за третій рік навчання    – Кулініча Олега Васильовича. 

8. Перевести на другий рік навчання докторантів – Котукова Олександра 

Анатолійовича, Поступну Олену Вікторівну, Серенка Артема Олексійовича, на 

третій рік навчання – Хашиєву Любов Васамбеківну, Дунаєва Ігоря 

Володимировича. 



 

9. Завідувачам кафедр посилити роботу щодо підбору докторантів, 

рекомендувати до докторантури лише тих науковців, які пройшли випробування 

викладацької роботи в ХарРІ НАДУ при Президентові України, мають публікації з 

передбачуваної теми дослідження та до 40,0% тексту монографії. 

10. Усім докторантам ХарРІ НАДУ при Президентові України врахувати 

типові недоліки в роботі над дисертаційними дослідженнями при її плануванні на 

наступний навчальний рік. 

11. Атестувати та перевести на наступний рік навчання здобувачів: 

на четвертий рік навчання: 

Лазька Олексія Миколайовича 

Леськіва Євгена Сергійовича 

Линника Романа Вікторовича 

Лобойченка Володимира Васильовича 

Неділько Аліну Іванівну 

на п’ятий рік навчання: 

Самойлова Пилипа Володимировича. 
 

12. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за п’ятий 

рік навчання здобувачів: Попову Софію Валеріївну, Прасола Владислава 

Петровича, Івашину Людмилу Петрівну, які виконали індивідуальні плани роботи в 

повному обсязі. 

13. Завідувачам кафедр, науковим керівникам звернути увагу на усунення 

недоліків, що виявлені в ході атестації здобувачів. 

14. 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 27 вересня 2016 року, протокол № 9/220-2 

Про стан навчально-методичної, наукової та виховної діяльності 

колективу кафедри інформаційних технологій і систем управління  

в 2014-2016 рр. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри інформаційних 

технологій і систем управління доктора наук з державного управління, професора 

О.В. Орлова про стан навчально-методичної, наукової та організаційно-виховної 

діяльності кафедри, відповідно до рішення Вченої ради інституту від 29 березня 

2016 року (протокол №3/214-4) «Про систему оцінювання діяльності кафедр 

інституту», а також висновки комісії з перевірки результатів діяльності колективу 

кафедри, склад якої затверджений наказом директора Інституту від 31.08.2016 р. 

№135: Д.В. Карамишев - голова комісії, В.Ф. Золотарьов - заступник голови, 

В.І. Горожанкіна, А.О. Кузнецов, М.А. Латинін, П.Є. Минко, П.О. Редін - члени 

комісії, 

Вчена рада відзначає, що діяльність колективу кафедри в цілому відповідно 

до переліку напрямів оцінювання діяльності кафедр за видами робіт (додаток 2 до 

рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ від 29.03.2016 р.) відповідає чинним вимогам 

МОН України, що визначені діючими нормативними документами, керівництвом 

НАДУ при Президентові України, ХарРІ НАДУ при Президентові України щодо 

змісту, форм і методів здійснення освітнього процесу. 

Кадровий склад кафедри налічує 9 викладачів, із яких 8 штатних (88,8%) та 1 

зовнішній сумісник (11,2%). У колективі працюють 4 професори, доктори наук 

(44,4%), 4 доценти, кандидати наук (44,4%) та 1 старший викладач (11,2%). Усього 

з науковими званнями та ступенями в колективі 8 викладачів (88,8%). Середній вік 

викладачів – близько 56 років. Функціональні обов’язки за відповідними 

напрямами діяльності на кафедрі розподілені між викладачами. Кафедра чітко 

виконує плани підвищення кваліфікації та стажування, що впливає на підвищення 

кваліфікаційного рівня викладачів: у звітному періоді на кафедрі захищено 1 

кандидатську дисертацію, отримано 1 атестат доцента. Наявність, повнота 

оформлення, якість ведення, своєчасність заповнення кафедральної документації 

відповідає вимогам навчально-методичного управління Інституту. 

У сфері освітньої діяльності відзначено, що планування й організація 

навчального процесу, формування навчального навантаження кафедри, розподіл 

навантаження між викладачами, проведення лекційних, практичних і семінарських 

занять НПП кафедри, організація та проведення відкритих занять і 

взаємовідвідувань здійснюється в плановому порядку відповідно до вимог МОН 

України. Згідно з діючими нормами відбувається керівництво підготовкою 

кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань, здійснюється проведення 



 

контрольних випробувань, поточних консультацій студентів, експертиза та 

нормоконтроль магістерських і дипломних робіт. Відповідно до навчальних планів 

здійснюється підготовка, керівництво та оцінювання практики та стажування 

студентів.  

З усіх дисциплін, що закріплені за кафедрою й відображені в її паспорті, 

розроблені навчально-методичні комплекси (НМКД) за змістовною структурою, 

що визначена навчально-методичним управлінням інституту. Кафедра активно 

працює над розробкою та впровадженням нових форм інтерактивних методів і 

технологій навчання.  

Виконуючи науково-дослідну роботу, кафедра дотримується вимог 

Положення про організацію наукової роботи в ХарРІ НАДУ при Президентові 

України, якісно втілюючи в життя плани наукової роботи, про що свідчить ступінь 

використання результатів виконання науково-дослідних робіт у практичній 

діяльності органів влади та в навчальному процесі, що відображено в паспорті 

кафедри. У звітному періоді кафедра активно брала участь у підготовці та розробці 

теми НДР «Механізми взаємодії органів влади з громадянами в системі 

електронного уряду»  "(номер державної реєстрації  0112U001164), яка 

виконувалась в межах наукового комплексного проекту НАДУ «Державне 

управління та місцеве самоврядування». За результатами виконавцями НДР 

підготовлено та опубліковано більше, ніж 180 наукових та науково-методичних 

праць: 4 навчальних посібники загальним обсягом 50 друк. арк., 3 методичних 

рекомендацій та 69 статей і 87 тез доповідей тощо. Результати НДР упроваджено в 

діяльність Харківської обласної державної адміністрації, а саме в процес розробки 

та впровадження Системи обліку (реєстру) публічної інформації (довідка про 

впровадження від 25.06.2016 р.). З липня 2016 р. розпочато нову НДР «Електронне 

урядування у публічному управлінні» (номер державної реєстрації 0116U007249). 

Також кафедральний колектив з 2016р. є виконавцем міжкафедральної НДР 

на тему «Підвищення ефективності механізму організації публічного управління на 

регіональному та місцевому рівнях» (номер державної реєстрації 0116U003318). На 

сьогодні в ході виконання НДР підготовлено 1 методичні рекомендації, 4 статті, у 

тому числі 1 закордонна та 2 тез доповідей, готується до друку навчальний 

посібник.  

За звітний період підготовлено та опубліковано 109 назв науково-

методичних праць, із них: 1 монографія, 3 навчальних посібники, 6 методичних 

рекомендацій, 42 статті та 56 тез доповідей. 

Кафедра бере активну участь у проведенні всіх науково-комунікативних 

заходів, що відбуваються в Інституті: Міжнародному науковому конгресі, щорічній 

науково-освітній виставці «Публічне управління XXI», міжнародному форумі 

«Україна та ЄС: шляхи співпраці», щорічних науково-практичних конференціях, 

щорічній студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи» тощо.  

На кафедрі активно здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів. За 

звітний період захищена 1 кандидатська дисертація, (Оніщенко  Ю.), науковий 

керівник – О.В. Орлов. Сьогодні на кафедрі готується 1 докторська та 3 

кандидатські дисертації. 

Здійснюючи експертну, консультативну та дорадницьку діяльність, члени 

кафедри працюють у спеціалізованій вченій раді ХарРІ НАДУ із захисту 



 

дисертацій (Орлов О.В.), у Вченій раді Інституту (Машкаров Ю.Г., 

Мельников О.Ф., Орлов О.В.), у науково-експертній раді (Машкаров 

Ю.Г., Орлов О.В.), у науково-методичній раді (Машкаров Ю.Г., 

Минко П.Є., Орлов О.В.), у вченій раді ФСЕУ (Машкаров Ю.Г., Минко 

П.Є., Орлов О.В.), є членами дорадчих органів та експертно-консультативних груп 

при центральних та місцевих органах виконавчої влади. 

Організаційна діяльність кафедри здійснюється через організаційно-виховну 

роботу: співробітники кафедри забезпечують організацію та проведення 

стажування (практики) магістрів і студентів; беруть активну участь в організації та 

проведенні позанавчальних культурних та спортивних заходів. 

Кафедра щорічно бере участь в організації та проведенні Днів відкритих 

дверей, проводить зустрічі з випускниками закріплених шкіл районів області та 

міста Харкова (за кафедрою закріплено 7 шкіл). 

Викладачі кафедри беруть безпосередню участь у проведенні в Інституті 

зовнішнього незалежного оцінювання, проводили роботу щодо відбору до 

приймальної комісії вступників для навчання за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» та ін. 

Кафедра проводить активну роботу в напрямі здійснення наукових зв’язків із 

вищими навчальними закладами, освітніми та науковими установами України. Так, 

уже тривалий час кафедра підтримує зв’язки з Харківським національним 

університетом радіоелектроніки, Національним аерокосмічним університетом імені 

М. Є. Жуковського, Харківським національним університетом внутрішніх справ, 

Харківською обласною адміністрацією, Харківською міською радою та ін.  

Співробітники кафедри активно співпрацюють з органами публічної влади та 

громадськими організаціями. 

 Разом із тим у діяльності кафедри існують певні недоліки: 

 існує невідповідність чинним вимогам щодо забезпечення наявності всіх 

складових паспорта кафедри, а саме щодо наявності оформлених відповідним 

чином та підписаних протоколів засідань кафедри на паперових носіях;  

 не використовується на повну потужність науково-педагогічний 

персонал для підготовки практикумів та методичних рекомендацій щодо 

самостійної роботи студентів із нормативних дисциплін фахової підготовки; 

 недостатньо ведеться профорієнтаційна робота щодо залучення 

абітурієнтів до вступу на факультет магістерської підготовки; 

 бракує активності стосовно взаємовигідної системної співпраці у сфері 

наукової та освітньої діяльності з ВНЗ країн - членів ЄС та країн Східного 

партнерства; 

 відсутня філія кафедри на базі органу влади, органу місцевого 

самоврядування, з якими співпрацює інститут у межах реалізації реформ у системі 

публічного управління; 

Виходячи з вищеозначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт завідувача кафедри інформаційних технологій і систем управління 

О.В. Орлова та висновки комісії взяти до уваги. 

2. Роботу кафедри за напрямками оцінювання її діяльності за видами робіт 

відповідно до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ від 26.03.2016 року визнати в 

цілому задовільною. 

3. Завідувачу кафедри: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%84._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%84._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB
http://www.univd.edu.ua/


 

до 1 грудня 2016 року: 

 забезпечити усунення недоліків, що виявлені під час перевірки 

діяльності кафедри за звітний період; 

 надати план підготовки науково-методичного інструментарію за всіма 

циклами нормативних дисциплін навчальних планів щодо підготовки бакалаврів і 

магістрів за новими спеціальностями; 

 внести пропозиції керівництву Інституту щодо організації філії кафедри 

на базі органу влади, органу місцевого самоврядування, з якими вона співпрацює в 

межах реалізації реформ у системі публічного управління; 

протягом 2016-2017 навчального року: 

 активізувати роботу щодо пошуку взаємовигідних домовленостей у сфері 

наукової та освітньої діяльності з ВНЗ країн - членів ЄС та країн Східного 

партнерства; 

 посилити роботу з організації науково-комунікативних заходів з метою 

оприлюднення й популяризації результатів наукових досліджень; 

 здійснити роботу щодо визначення дієвих підприємств-партнерів у сфері 

запровадження в освітній процес новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій та використання їх як баз практики; 

 забезпечити вдосконалення всіх аспектів профорієнтаційної діяльності 

кафедри, акцентуючи увагу на використанні в цьому процесі сучасних 

інформаційних технологій та мережевих ресурсів; 

 продовжити роботу щодо впровадження в навчальний процес 

інтерактивних форм і методів у реалізації новітніх освітянських технологій та 

поширити відповідну роботу для впровадження іншими кафедральними 

колективами. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

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 27 вересня 2016 року, протокол № 9/220-3 

 

Про внесення змін до графіку проведення сесії  

для слухачів заочної форми навчання в ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про внесення змін до графіку проведення сесій для слухачів 

заочної форми навчання в ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати директору ХарРІ НАДУ затвердити зміни до Графіку 

навчального процесу на заочній формі навчання в ХарРІ НАДУ на 2016-

2017 навчальний рік. 

2. Деканату факультету підготовки магістрів державного управління внести 

зміни до графіку сесії для слухачів I-го курсу заочної форми навчання ХарРІ НАДУ 

на 2016-2017 навчальний рік та затвердити його в установленому порядку. 

3. Деканату факультету підготовки магістрів державного управління 

забезпечити виконання навчального плану підготовки магістрів галузі 

знань«Публічнеуправління та адміністрування» I-го курсу заочної форм навчання з 

урахування вищенаведених змін. 

4. Завідувачам кафедр забезпечити виконання розкладів навчальних занять. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар  

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ   
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ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 27 вересня 2016 року, протокол № 9/220-4 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності 

дисертаційного дослідження аспіранта О.А. Носик 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри державного 

управління В.М. Мартиненка про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта О.А. Носик, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради 

ХарРІ НАДУ від 22.09.2016 р. № 7 затвердити тему дисертації аспіранта Носик 

Оксани Анатоліївни «Реалізація компетентністного підходу в діяльності служби 

управління персоналом органу державної влади» (попередня редакція: «Механізми 

реалізації компетентністного підходу в розвитку кадрового потенціалу публічних 

органів влади»). Науковий керівник – д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев. 

2. Змінити шифр спеціальності з 25.00.02 – механізми державного 

управління на 25.00.03 – державна служба. 

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 27 вересня 2016 року, протокол № 9/220-5 

 

Про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі 

спеціальності галузі науки «Державне управління» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри державного 

управління В.М. Мартиненка 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. 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 

 

  



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.03 – державна служба 

аспіранта кафедри державного управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Носик Оксани Анатоліївни 

 

Тема: «Реалізація компетентністного підходу в діяльності служби 

управління персоналом органу державної влади» 

 

Науковий керівник: д.держ. упр., проф. Карамишев 

 

_________________ 

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 22 вересня 2016 р., протокол № 7 

 

 

Заступник голови Науково-експертної ради  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов 

 

_________________ 

(підпис) 

 

Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України від 27 вересня 2016 р., протокол № 9/220-5 

 

 

Вчений секретар  

к.і.н., доц. А.В. Меляков 

 

_________________ 

(підпис) 

 



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.03 – державна служба 

аспіранта кафедри державного управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Носик Оксани Анатоліївни 

 

Тема: «Реалізація компетентністного підходу в діяльності служби 

управління персоналом органу державної влади» 

 

1. Основні моделі управління персоналом в публічній сфері. 

2. Завдання і принципи  управління персоналом на державній службі в 

Україні. 

3. Історія розвитку кадрових служб закордонних країн.  

4. Служби управління персоналом в Україні: особливості створення і 

організація їх функціонування. 

5. Нормативно-правові засади реформування державної служби в Україні. 

6. Стратегія реформування державного управління України на 2016-

2020 роки. 

7. Сутність та зміст поняття "компетентністний підхід" у державному 

управлінні. 

8.Вплив компетентністного підходу на організацію роботи з персоналом 

органу державної влади.  

9. Шляхи впровадження компетентністного підходу в роботу служби 

управління персоналом органу державної влади України. 

10. Оцінка результативності використання компетентністного підходу в 

галузі державної кадрової політики. 

11. Трансформація кадрового підрозділу органу державної влади України: 

проблеми, шляхи їх вирішення. 

12. Сучасні завдання служби управління персоналом органу державної 

влади. 

13. Функції служби управління персоналом органу державної влади. 

14. Роль керівника служби управління персоналом органу державної влади в 

реалізації компетентністного підходу. 

15. Основні підходи в управлінні кадровим потенціалом органу державної 

влади. 

  

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від «22» вересня 2016 р., протокол № 9/220-5 

 

Заступник голови Науково-експертної ради  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов 

__________________ 

(підпис) 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 27 вересня 2016 року, протокол № 9/220-6 

 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри економічної 

теорії та фінансів М.М. Коваленка про рекомендацію до друку навчально-

методичних праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Порівняльні економічні 

системи і публічне адміністрування». Автори: д.держ.упр., доц., професор кафедри 

економічної теорії та фінансів М.М. Коваленко, к.держ.упр., доц., доцент кафедри 

економічної теорії та фінансів О.С. Лєсная. Рецензенти: д.е.н., професор, завідувач 

кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної 

економіки Харківського національного економічного університету імені 

С. Кузнеця Н.В. Гавкалова; д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету 

цивільного захисту України С.В. Майстро; д.держ.упр., професор, завідувач 

кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України М.А. Латинін. Обсяг: 16,0 обл.-вид. арк. Тираж – 

150 прим. За власний рахунок. 

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 27 вересня 2016 року, протокол № 9/220-7 

 

Про переривання підготовки науково-педагогічних  

і наукових кадрів 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про переривання навчання аспіранта заочної форми навчання 

Н.М. Мещерякової, у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною, 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), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Перервати навчання аспіранту заочної форми навчання кафедри 

державного управління Наталії Михайлівні Мещеряковій, у зв’язку з відпусткою 

по догляду за дитиною (з 28.09.2016 р. по 23.06.2019 р.).  

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 27 вересня 2016 року, протокол № 9/220-8 

 

Про схвалення Положення про педагогічну практику 

 аспірантів ХарРІ НАДУ  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації 

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

схвалення Положення про педагогічну практику аспірантів ХарРІ НАДУ, Вчена 

рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію начальника управління координації наукових досліджень та 

інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова взяти до уваги. 

2. Схвалити Положення про педагогічну практику аспірантів ХарРІ НАДУ 

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 27 вересня 2016 року, протокол № 9/220-9 

 

Про рекомендацію до зарахування до докторантури  

ХарРІ НАДУ в 2016 році 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника управління координації 

наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи, відповідального 

секретаря Приймальної комісії А.О. Кузнецова про рекомендацію до зарахування 

до докторантури ХарРІ НАДУ в 2016 році, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Відповідно до п. 42 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, на підставі висновків кафедр за результатами заслуховування 

наукових доповідей вступників до докторантури, розгляду розгорнутих планів 

роботи над дисертаціями та рішення Приймальної комісії ХарРІ НАДУ від 27 

вересня 2016 року, протокол № 3, рекомендувати до зарахування до докторантури 

ХарРІ НАДУ при Президентові України в 2016 році таких осіб: 

 – Решевець Олесю Володимирівну – к.держ.упр., доцента кафедри 

регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ; 

 – Садовську Ліну Миколаївну – к.с.-г.н., доцента, доцента кафедри 

соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ. 

2. Рекомендувати призначити їм наукових консультантів: 

 – Решевець Олесі Володимирівні – Куца Юрія Олексійовича, д.держ.упр., 

професора; 

 – Садовській Ліні Миколаївні – Єлагіна Віктора Павловича, д.держ.упр., 

професора. 

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 27 вересня 2016 року, протокол № 9/220-10 

  

Про підсумки прийому на навчання на факультеті підготовки магістрів 

державного управління та факультеті соціально-економічного управління 

ХарРІ НАДУ в 2016 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова про підсумки 

прийому слухачів та студентів до ХарРІ НАДУ в 2016 році, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію заступника директора з короткотермінового підвищення 

кваліфікації В.Ф. Золотарьова взяти до відома та врахувати під час прийому 

слухачів до ХарРІ НАДУ в 2017 році. 

2. Заступнику директора з короткотермінового підвищення кваліфікації 

В.Ф. Золотарьова, відповідальному секретарю приймальної комісії, декану 

факультету підготовки магістрів державного управління В.Г. Бульбі, декану 

факультету соціально-економічного управління П.Є. Минку, завідувачам кафедр, 

керівникам структурних підрозділів, начальнику відділу прийому, розподілу 

слухачів В.І. Соловей, головному бухгалтеру фінансово-економічного управління 

О.О. Хлєбниковій: 

– забезпечити підготовку та реалізацію плану заходів з організації вступної 

кампанії у 2016-2017 роках. 

– забезпечити до 25 листопада 2016 року підготовку для затвердження на 

засіданні Вченої ради «Правил прийому до ХарРІ НАДУ при Президентові України 

у 2017 році». 

– до 1 грудня 2016 року внести пропозиції до плану прийому слухачів та 

студентів до ХарРІ НАДУ в 2017 році. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

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 27 вересня 2016 року, протокол № 9/220-11 
 

Про схвалення Статуту Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України у новій редакції 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача юридичного сектора 

Л.О. Каленіченко про нову редакцію Статуту ХарРІ НАДУ, Вчена рада відзначає, 

що, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» розширюється 

перелік суб’єктів господарювання неприбуткових підприємств, установ та 

організацій, які не є платниками податку на прибуток підприємств, та змінюється 

порядок їх оподаткування податком на прибуток.  

З урахуванням вищенаведеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Доповнити пункти діючого Статуту реченнями наступного змісту:  

- «п.1.1… та зареєстрованого в порядку визначеному законом, що регулює 

діяльність відповідної неприбуткової організації»; 

- «п. 6.1…у разі припинення діяльності Регіонального інституту як 

юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 

перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету»; 

2. Викласти п. 6.2 у такій редакції: «п. 6.2 Регіональний інститут є 

неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів 

(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, 

працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів 

органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи Регіонального 

інституту використовуються виключно для фінансування видатків на його 

утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених 

цим Статутом».   

3. Схвалити Статут ХарРІ НАДУ у новій редакції з урахуванням 

запропонованих змін. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Л.О. Бєлову.  

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
 


