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№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ  Меляков А.В. 

Проект рішення: 

Меляков А.В. 

2 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри інформаційних 

технологій і систем управління в 2016-2018 рр. 

 

Карамишев Д.В., 

Орлов О.В. 

Проект рішення: 

Орлов О.В., 

члени комісії 

3 Про основні результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ 

в 2018 р. 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В., 

Кузнецов А.О. 

 

4 Про нову редакцію Положення про Вчену раду 

факультету публічного управління та адміністрування 

 

Бульба В.Г.  

Проект рішення: 

Бульба В.Г.  

 

5 Про рекомендацію до друку наукових праць 

ХарРІ НАДУ 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 
Амосов О.Ю.,  
Меляков А.В. 

6 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспірантки  І.О.Вишняк   

Латинін М.А. 

 Проект рішення: 

Латинін М.А. 

7 Про виконання плану роботи Вченої ради за січень – 

грудень 2018 р. і затвердження плану роботи Вченої ради 

на січень – червень 2019 р. 

Меляков А.В.  

Проект рішення: 
Меляков А.В.  

 

8 Різне  
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Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

А.В. Мелякова про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

1. Вивести зі складу Вченої ради ХарРІ НАДУ Орла Юрія Леонідовича у 

зв’язку зі звільненням з посади декана факультету соціально-економічного 

управління. 

2. Ввести до складу Вченої ради ХарРІ НАДУ Козлова Костянтина Івановича у 

зв’язку з переведенням на посаду декана факультету соціально-економічного 

управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Вченої ради А.В. Мелякова. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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Про стан навчально-методичної, організаційної та наукової діяльності кафедри 

інформаційних технологій і систем управління в 2016-2018 рр. 

 
Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри інформаційних технологій і 

систем управління О.В. Орлова 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.І. Горожанкіна, А.О. Кузнецов, М.А. Латинін, Н.В. Статівка, К.І. Козлов – члени 

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

в цілому відповідає потребам підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями 

«Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент», «Економіка» і 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  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. 

На сьогодні на кафедрі працюють 7 викладачів, 6 мають науковий ступінь, 6 – 

вчене звання (3 професори, доктори наук, 3 доцента, кандидата наук, 1 старший  

викладач). Кафедра забезпечує реалізацію та є учасником освітнього процесу 

підготовки бакалаврів та магістрів публічного управління та адміністрування, 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на належному науково-

теоретичному та методичному рівні з використанням різноманітних форм і методів, 

що зумовлює успішне виконання слухачами та студентами різних видів навчальних 

робіт. Заняття, що проводяться викладачами кафедри на всіх формах підготовки, 

проходять відповідно до затверджених навчальних програм і планів. Аудиторне, 

контрольно-консультативне й науково-методичне навантаження виконується в 

повному обсязі.  

Для забезпечення навчального процесу підготовки бакалаврів та магістрів 

публічного управління та адміністрування, менеджменту, економіки, підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності за всіма дисциплінами, що викладаються, сформовано 

науково-методичні комплекси. Всі навчальні дисципліни кафедри забезпечені 

навчально-методичними матеріалами. Упродовж звітного періоду викладачі кафедри 

за результатами виконання НДР підготовлено та надруковано., більше 64 

наукових праці. У тому числі 4 монографії, 13 статей у зарубіжних виданнях 21 

статтю у фахових виданнях і 27 тез доповідей. 
Разом із тим, у роботі кафедри виявлено недоліки, серед яких слід відмітити 

такі: 



 

 навчально-методичні комплекси за програмою підготовки магістрів і 

бакалаврів  за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування», 

«Менеджмент», «Економіка» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  

розташовані у Інтернет просторі у недостатньо структурованому вигляді; 

 за звітний період лише одна публікація співробітників кафедри вийшла у 

науковому міжнародному виданні, що входить до бібліографічної і реферативної 

 бази даних Scopus; 

 не оновлені посадові інструкції науково-педагогічних працівників кафедри; 

 лише 70% дисциплін пройшли оновлення відповідно до вимог їх 

забезпечення сучасним методичним інструментарієм на рівні Web 2.0. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт завідувача кафедри інформаційних технологій і систем управління О.В. 

Орлова та висновки комісії взяти до уваги. 

2. Навчально-методичну та наукову роботу кафедри інформаційних 

технологій і систем управління визнати в цілому задовільною. 

3. Забезпечити протягом 2019 р. підготовку і публікацію наукових праць 

науково-педагогічних працівників кафедри  у виданнях, що включені до міжнародних 

науково метричних баз даних. 

4. Для  успішного проходження акредитації освітньо-професійних програм за 

спеціальностями 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Бізнес-

адміністрування» забезпечити оновлення методичного інструментарію й практикумів 

за дисциплінами навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів відповідно до 

вимог на рівні Web 2.0.  

5. До 01.02.2019 р. – підготувати план заходів кафедри з діяльності по набору 

слухачів та студентів 2019 р. набору.  

6. До 15.01.2019 р. – підготувати та затвердити в новій редакції посадові 

інструкції науково-педагогічних працівників кафедри. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора ХарРІ НАДУ Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
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Про основні результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ в 2018 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про основні результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ в 2018 р., 

Вчена рада відзначає, що наукова діяльність у звітному році була спрямована на 

забезпечення наукового та експертно-аналітичного супроводу професійної діяльності 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, підготовку наукових 

та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.  

Основними напрямами наукової діяльності в Інституті визначено: проведення 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою упорядкування 

нормативно-правового забезпечення системи професійного навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; підготовка наукових та науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації; впровадження результатів досліджень у практику 

публічного управління; експертна та інформаційно-аналітична підтримка діяльності 

Президента України, органів державного управління та місцевого самоврядування; 

проведення науково-комунікативних заходів; науково-видавнича діяльність; міжнародне 

наукове співробітництво тощо.  

Розробки наукових творчих колективів Інституту сприяють розвитку галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування», яка знаходиться у стадії розвитку.  

Основною формою наукової діяльності в Інституті є проведення фундаментальних 

та прикладних досліджень за комплексним науковим проектом "Державне управління та 

місцеве самоврядування". Так, в межах цього проекту протягом 2018 року науковими 

творчими колективами Інституту продовжено 1 тему та розпочато 3 теми НДР (лютий 

2018 р.). Окрім цього, науковими творчими колективами Інституту проводиться 11 тем 

НДР (липень 2016 р. – червень 2020 р.). В Інституті проводиться робота в напрямку 

апробації та впровадження результатів наукових досліджень. Так, практичні рекомендації 

наукових творчих колективів кафедр використано у роботі: 

– Міжрегіонального управління національного агентства України з питань 

державної служби в Харківській та Сумській областях; 

– Виконавчого комітету Харківської міської ради; 

– Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України; 

– Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОДА.    

Однією з форм апробації наукових досліджень в Інституті є проведення науково-

комунікативних заходів. Так у 2018 р. відбулися 44 заходи регіонального, всеукраїнського 

і міжнародного рівнів (3 науково-практичні конференції, 29 семінарів, 1 форум, 7 круглих 



 

столів, 1 літня школа молодих учених, 1 інтерактивна панель, 1 дискусійний майданчик, 

1 щорічна науково-освітня виставка).  

У 2018 р. здійснювалась підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів вищої 

кваліфікації. Станом на 30 листопада 2018 року в аспірантурі Інституту проходять 

підготовку 85 осіб, з них 61 – за державним замовленням, 24 – за контрактом: І рік 

навчання – 21 особа; ІІ рік навчання – 33 особи; ІІІ рік навчання – 31 особа. Загальна 

кількість докторантів – 7 осіб. 

За звітній період у повному обсязі виконано план набору в аспірантуру за 

державним замовленням. За результатами конкурсних вступних випробувань на денну 

форму навчання за державним замовленням зараховано 8 аспірантів, на вечірню форму 

навчання – 10 аспірантів. Середньостатистичний конкурс за всіма спеціальностями та 

формами навчання становив 1,6 особу на місце. За контрактом на денну форму 

зараховано 1 особу, на заочну форму навчання – 2 особи. Також було прикріплено 

5 здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою. 

За період 2018 р. робота Науково-експертної ради проводилась відповідно до 

перспективного плану, який визначає перелік основних питань, доповідачів і терміни 

проведення її засідань. Організаційною формою роботи Науково-експертної ради є 

засідання, які проводяться щомісячно кожного третього четверга. За звітний період 

відбулося 10 засідань під час яких розглянуто понад 75 питань. 

Спеціалізована вчена рада Д 64.858.01 працює у складі 20 осіб. У січні – грудні 

2018 р. відбулося 9 засідань спеціалізованої вченої ради, на яких проведено захист 

2 докторських та 12 кандидатських дисертацій. 

Ще однією з важливих ланок в науковій роботі Інституту є науково-видавнича 

діяльність, що підпорядкована забезпеченню навчального процесу навчально-методичною 

та науковою літературою, оприлюдненню результатів науково-дослідних робіт. Два 

збірники наукових праць "Актуальні проблеми державного управління" (два випуски на 

рік) та "Теорія та практика державного управління" (чотири випуски на рік), а також 

електронне наукове видання Інституту "Державне будівництво" (два випуски на рік), які 

включено до переліку фахових видань зі спеціальності державне управління. Збірник 

наукових праць "Актуальні проблеми державного управління" з 2017 року індексується в 

міжнародній науковометричній базі Копернікус (індекс цитованості 46, середній показник 

серед неприродничих наук), інші два видання проходять процедуру перевірки на 

відповідність.  

Відповідно до Плану видання навчальної та наукової літератури, затвердженого 

вченою радою Інституту, редакційним відділом упродовж 2018 року підготовлено до 

друку і видано: – навчально-методичної й наукової літератури, назв – 19, обл.-вид. 

аркушів – 221,52, примірників, тис. – 2,49, у тому числі: 2 монографії, 1 навчальний 

посібник, 4 методичні розробки, 8 періодичних фахових  видань, 4 назви інших видань. 

Бібліотечний відділ Інституту виконує функцію бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного забезпечення наукових досліджень. Формування інформаційного 

ресурсу здійснюється з метою задоволення інформаційних потреб професорсько-

викладацького складу, науковців Інституту та формується згідно з тематикою наукових 

досліджень. Важливим напрямом роботи бібліотечного відділу є інформаційно-довідкова 

робота. Користувачам надаються тематичні та адресно-бібліографічні довідки, 

консультації щодо систематизування статей науковців за системою УДК та користування 



 

електронним каталогом.  

Поряд із наявними здобутками колективу Інституту в науковій сфері діяльності, 

існують проблемні питання, які потребують свого наступного розв’язання: 

- залишається незначною кількість публікацій науково-педагогічних працівників 

Інституту у зарубіжних наукових виданнях, що індексуються науково-метричними 

базами даних Scopus та Web of Science; 

- потребує активізації діяльність щодо реєстрації науково-педагогічних 

працівників, аспірантів в системі ORCID; 

- існує необхідність вирішення питання придбання DOI для статей, які 

друкуються в збірниках наукових праць Інституту (як одного з важливих елементів їх для 

включення до міжнародних наукових баз даних, орієнтовна вартість – 10 тис. грн. за 

300 DOI на рік); 

- потребує уваги питання підвищення якості дисертаційних досліджень, а також 

оптимізація підготовки докторських і кандидатських дисертацій відповідно до 

запланованих термінів виконання; 

- не всі науково-дослідні роботи, що виконуються в межах наукового 

комплексного проекту Національної академії «Державне управління та місцеве 

самоврядування», закінчуються проведенням науково-практичних конференцій та інших 

науково-комунікативних заходів; 

- наявне недовиконання Плану підготовки видання навчальної та наукової 

літератури, у цьому році недовиконання складає більш ніж 30 %; 

- не завершено процес укомплектування навчально-методичного комплексу 

дисциплін підготовки в аспірантурі за програмою докторів філософії в галузі знань 281 – 

«Публічне управління та адміністрування». 

Варто зауважити, що в Національній академії було прийнято новий Порядок 

організації та проведення наукової роботи в системі НАДУ. Серед нововведень можна 

назвати 4 основних: 

1. Звіт, а одночасно з ним рукопис запланованого наукового продукту необхідно 

подати до НАДУ до 5 грудня щороку (якщо це 1 рік – методичні рекомендації, якщо 2-й 

– посібник чи монографія). 

2. Анотації у звіті подаються лише українською та англійською мовами. 

3. У листопаді або березні (1 раз на рік) у м. Києві проходитиме науково-

практична конференція за підсумками всіх платних НДР. Потрібна принаймні 1 доповідь 

та 2 учасники обговорення від кожної теми. 

4. НАДУ пропонує здійснювати фінансування "не кафедр та Інститутів, а 

проектів". Тобто запроваджують міжінститутські наукові проекти, які фінансуються з 

бюджету НАДУ безпосередньо. 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт першого заступника директора Д.В. Карамишева про основні результати 

наукової діяльності ХарРІ НАДУ при Президентові України в 2018 році взяти до уваги. 

2. Пріоритетними напрямами наукових і дисертаційних досліджень кафедральних 

колективів ХарРІ НАДУ при Президентові України на наступний рік визначити такі: 

державна політика європейської інтеграції України; публічне управління в умовах 

гібридної війни; реформування владних відносин в Україні на засадах децентралізації; 

засоби та механізми реалізації Стратегії розвитку України 2020; управління змінами в 



 

умовах державно управлінських реформ; інформаційна політика держави, електронне 

врядування; розвиток системи місцевого самоврядування. 

3. Завідувачам кафедр Інституту: 

- до 01.04.2019 р. забезпечити завершення процедури отримання коду ORCID 

всіма викладачами, докторантами, аспірантами, здобувачами кафедр; 

- протягом року активізувати роботу щодо подання публікацій науково-

педагогічними працівниками кафедр до наукових видань, що входять до наукометричних 

баз даних (Web of Science, Scopus).  

4. Начальнику відділу з координації наукової роботи та 

докторантури (А.О. Кузнецов): 

- до 15.02.2019 р. подати на розгляд керівництву зведений план наукової роботи 

Інституту на поточний рік;  

- до 01.07.2019 р. (спільно з начальником відділу організації освітнього процесу 

Горожанкіною В.І.) розробити та подати на розгляд керівництву порядок організації 

внутрішньої системи оцінки якості освіти в Інституті; 

- до 01.10.2019 р. розробити та подати на розгляд керівництву Положення про 

забезпечення академічної доброчесності в ХарРІ НАДУ. 

5. Першому заступнику директора (Д.В. Карамишев): 

- до 01.11.2019 р. розглянути та затвердити порядок організації внутрішньої 

системи оцінки якості освіти в Інституті; 

- до 01.12.2019 р. забезпечити контроль виконання зведеного плану наукової 

роботи ХарРІ НАДУ на 2019 р. 

6. 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 19 грудня 2018 року, протокол № 10/244-4 

 

Про нову редакцію Положення про Вчену раду факультету публічного 

управління та адміністрування 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного 

управління та адміністрування В.Г. Бульби про нову редакцію Положення про Вчену 

раду факультету публічного управління та адміністрування, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію декана факультету публічного управління та адміністрування 

В.Г. Бульби взяти до відома. 

2. Затвердити нову редакцію Положення про Вчену раду факультету 

публічного управління та адміністрування (Додаток). 

3. Декану факультету публічного управління та адміністрування В.Г. Бульбі 

підготувати наказ Про затвердження Положення та склад Вченої ради факультету 

публічного управління та адміністрування (до 26 грудня 2018 р. ). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



 

Додаток  

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

від 19 грудня 2018 р. № 10/244-4 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Вчену раду факультету публічного управління та адміністрування Харківського 

регіонального інституту державного управління при Президентові України 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Вчена рада факультету публічного управління та адміністрування    (далі 

Вчена рада факультету): є колегіальним органом факультету публічного управління 

та адміністрування Харківського регіонального інституту державного управління при 

Президентові України (далі Інститут), який створюється згідно до ст. 36 Закону 

України «Про вищу освіту». 

1.2. Вчена рада факультету, шляхом колективного обговорення, основних 

питань забезпечує належний рівень педагогічної, методичної, організаційної, наукової 

роботи на факультеті та підвищення відповідальності професорсько-викладацького 

складу за виконання своїх обов'язків. 

1.3. Діяльність Вченої ради факультету сприяє об'єднанню зусиль усього 

колективу факультету на реалізацію завдань щодо підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів у галузі публічного управління та адміністрування, підвищення рівня 

навчально-методичної і виховної роботи серед слухачів факультету. 

 

2.Порядок створення 

 

2.1. Вчена рада факультету створюється відповідно до рішення Вченої ради 

інституту наказом директора Інституту. 

2.2. Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету. До складу 

Вченої ради факультету входять за посадами декан, заступники декана, завідувачі 

кафедр, відповідальний працівник відділу організації освітнього процесу Інституту, 

керівники органів слухацького самоврядування факультету, а також виборні 

представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з 

викладачів факультету, виборні представники, які представляють інших працівників 

факультету і працюють у ньому на постійній основі, виборні представники з числа 

осіб, які навчаються у Інституті, відповідно до квот, визначених у статуті Інституту. 

При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради 

факультету мають становити науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 

10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у Інституті. 

2.3. Виборні представники обираються органом громадського самоврядування 

факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні 

представники з числа осіб, які навчаються у Інституті, - вищим органом слухацького 

самоврядування факультету. 

2.4. Директор інституту, затверджує персональний склад Вченої ради 

факультету наказом. 

2.5. У зв’язку з вибуттям із складу Вченої ради факультету окремих членів з 

різних причин (вихід на пенсію; звільнення з роботи, смерть, ліквідація окремих 

кафедр тощо) - директор Інституту за поданням декана у разі необхідності оновлює 

склад Вченої ради. 



 

2.6. Термін повноважень Вченої ради факультету становить три роки. 

 

3. Повноваження 

 

До компетенції Вченої ради факультету належать: 

3.1. Вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті. 

3.2. Обговорення підсумків роботи приймальної комісії про зарахування 

слухачів на факультет і завдання щодо їх підготовки. 

3.3. Прийняття рішень з питань організації освітнього процесу на факультеті, 

покращення його методичного забезпечення. 

3.4. Обговорення питань якості викладання окремих дисциплін на факультеті. 

3.5. Розгляд звітів по напрямкам навчально-методичної роботи завідувачів 

кафедр, закріплених за факультетом. 

3.6. Обговорення результатів екзаменаційних сесій, складання модулів, 

підсумків стажування і практики слухачів та питань їх працевлаштування. 

3.7. Внесення рекомендацій щодо вступу в аспірантуру випускників 

факультету. 

3.8. Розгляд питань про зміни у структурі факультету і надання пропозицій 

директору Інституту для прийняття рішень. 

3.9. Обрання декану факультету. Декан обирається вченою радою факультету 

більшістю голосів від її складу з урахуванням пропозицій трудового колективу 

факультету.  

3.10. Обговорення інших питань, пов'язані з роботою факультету. 

3.11. Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями 

декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою 

радою Інституту. 

 

4. Регламент роботи 
 

4.1. Робота Вченої ради факультету проводиться за планом, який розробляє 

декан факультету на кожний навчальний рік. План роботи затверджує директор 

Інституту після обговорення на Вченій раді Інституту. 

4.2. Засідання Вченої ради факультету проводяться один раз на два місяця 

згідно з графіком роботи, затвердженим деканом факультету. 

4.3. В разі відсутності декана факультету обов’язки голови покладаються на 

заступника голови Вченої ради факультету. 

4.4. Виконання функцій секретаря Вченої ради факультету покладається на 

одного з членів Вченої ради розпорядженням декана. Функції секретаря виконуються 

на громадських засадах. Секретар веде облік прийнятих рішень. 

4.5. Рішення з усіх питань навчальної і наукової роботи приймаються простою 

більшістю голосів відкритим голосуванням. 

4.6. Засідання Вченої ради факультету оформляється протоколом який підписує 

голова і секретар Вченої ради. 

4.7. Рішення Вченої ради факультету затверджується деканом факультету. 

 

  



 

5. Виконання рішень 

 

5.1. На підставі рішень Вченої ради факультету директор Інституту видає 

накази, обов’язкові для виконання їх викладачами і слухачами факультету. 

5.2. Контроль за виконанням рішень Вченої ради факультету покладається на 

декана факультету. 

 

 

Декан факультету публічного управління 

 та адміністрування        В.Г. Бульба 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 19 грудня 2018 року, протокол № 10/244-5 

 

Про рекомендацію до друку наукових праць ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

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

праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

– монографію к.і.н., доцента, професора кафедри соціальної і гуманітарної 

політики Мелякова Антона Володимировича «Гуманітарна політика Української 

держави: етапи становлення та перспективи розвитку» (рецензенти: д.держ.упр., 

професор, декан факультету публічного управління та адміністрування ХарРІ НАДУ 

Бульба В.Г.; д.держ.упр., проф., професор кафедри публічного адміністрування у 

сфері цивільного захисту НУЦЗУ Крюков О.І., д.держ.упр., професор, професор 

кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я ХНМУ 

О.А. Мельниченко). Обсяг: 14 обл.-вид. арк. Тираж 200 прим. Коштом автора; 

– колективну монографію «Децентралізація управління публічними фінансами 

в Україні», яка підготовлена авторським колективом у складі: О.Ю. Амосов, 

М.М. Коваленко, М.А. Латинін, І.В. Колупаєва, Н.В. Статівка, В.Ю. Бабаєв, 

М.В. Гончаренко, Р.Г. Соболь, О.І. Юр’єва, І.Г. Миколенко, Д.В. Зюзь, О.О. Лукашов, 

Л.Ю. Марченко, М.В. Сікало, К.С. Ходякова, В.А. Чернятіна, О.М. Шевченко. 

Рецензенти: Мельник Алла Федорівна, доктор економічних наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри державного і 

муніципального управління Тернопільського національного економічного 

університету; Гавкалова Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ  

імені Семена Кузнеця; Куц Юрій Олексійович, доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

ХарРІ НАДУ. Обсяг: 16 обл.-вид. арк. Тираж 200 прим. Коштом авторів. 

2. 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 19 грудня 2018 року, протокол № 10/244-6 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспірантки І.О. Вишняк 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної 

політики та менеджменту М.А. Латиніна про уточнення і затвердження теми 

дисертаційного дослідження аспірантки І.О. Вишняк, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертації аспірантки Вишняк Ірини Олегівни «Механізми 

реалізації державної політики енергозбереження в житлово-комунальному 

господарстві України» (попередня редакція: «Державна політика енергозбереження в 

житлово-комунальному господарстві України»), науковий керівник – д.держ.упр., 

проф. М.А. Латинін. Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління. 

Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 

13.12.2018 р., № 10. 

2. 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 19 грудня 2018 року, протокол № 10/244-7 

 

Про виконання плану роботи Вченої ради за січень – грудень 2018 р. та 

затвердження плану роботи Вченої ради на січень – червень 2019 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

ХарРІ НАДУ А.В. Мелякова про виконання плану роботи Вченої ради за січень – 

грудень 2018 року та затвердження плану роботи на січень-червень 2019 року, Вчена 

рада відзначає, що протягом звітного періоду всі засідання відбувалися відповідно до 

плану роботи, Положення та Регламенту Вченої ради. Анонси засідань, проекти 

порядку денного та рішення Вченої ради своєчасно розміщувалися на офіційному 

сайті Інституту.  

Протягом звітного періоду відбувалися незначні зміни складу Вченої ради, що 

пов’язано із зміною основного місця роботи або закінченням навчання окремими 

членами Ради.  

Всього протягом звітного періоду відбулося десять засідань Вченої ради в ході 

яких було розглянуто і винесено рішення по понад вісімдесяти питанням порядку 

денного. 

Враховуючи вищенаведене, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію ученого секретаря Вченої ради ХарРІ НАДУ А.В. Мелякова 

взяти до уваги. 

2. Ученому секретарю Вченої ради забезпечити виконання вимог Положення 

про Вчену раду в частині дотримання термінів інформування членів Ради про порядок 

денний засідань (не менш ніж за два дні до засідання Ради).  

3. Схвалити представлений план роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ на січень-

червень 2019 р.  (додається). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ НАДУ 

Л.О. Бєлову. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



 

Додаток  

до рішення Вченої ради 

   від 19 грудня 2018 р.,  

протокол № 10/244-7 

 

 

Перспективний план роботи Вченої ради 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

на січень – червень 2019 року 
 

Січень 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про звіт Спеціалізованої вченої ради ХарРІ НАДУ за 2018 р. Д.В. Карамишев 

2 Про підготовку до державного іспиту і захисту магістерських 

робіт на другому курсі денної, третьому курсі заочної і 

вечірньої форм навчання факультету підготовки магістрів 

публічного управління та адміністрування 

В.Г. Бульба 

 

 

Лютий 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної 

роботи кафедри української мови в 2017-2018 рр. 

П.О. Редін  

2 По підсумки підвищення кваліфікації державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування в 2018р. 

В.Ф. Золотарьов  

3 Про основні результати фінансово-економічної діяльності 

ХарРІ НАДУ в 2018 р. 

Д.В. Олійник,  

О.О. Хлєбникова 

4 Про виконання навчального навантаження науково-

педагогічних працівників ХарРІ НАДУ в 1-ому семестрі 

2018/2019 н.р.  

Д.В. Карамишев 

 

Березень  

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій і 

результати випуску магістрів державного управління в 2019 р. 

В.Г. Бульба  

2 Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної 

роботи кафедри соціальної і гуманітарної політики в 2017-

2018 рр 

В.П. Єлагін 

3 По рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників 

факультету підготовки магістрів державного управління 

А.О. Кузнецов 

 

 

  



 

Квітень 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про хід підготовки до складання кандидатських іспитів 

аспірантами ХарРІ НАДУ  

А.О. Кузнецов 

2 Про атестацію докторантів, аспірантів і здобувачів 

ХарРІ НАДУ  

А.О. Кузнецов 

3 Про стан розвитку матеріально-технічної бази ХарРІ НАДУ  Д.В.Олійник  

 

Травень 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про організацію стажування та практики здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти факультету публічного 

управління та адміністрування  

В.Г. Бульба,  

 

2 Про організацію стажування та практики здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої 

освіти факультету соціально-економічного управління 

К.І. Козлов 

 

Червень 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про попередній розподіл аудиторного навантаження в 2018-

2019 н.р. 

В.І. Горожанкіна 

2 Про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів 

вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» освітнього ступеня магістр для слухачів 

прийому 2019 року 

Д.В. Карамишев 

3 Про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ в 

січні-червні 2019 р. і затвердження плану роботи на серпень-

грудень 2019р. 

А.В. Меляков 

 

 

 

Учений секретар 

 

 

 

А. Меляков 

 


