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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання 

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про зміни в складі Наглядової ради ХарРІ НАДУ 

 

Бєлова Л.О. 

Проект рішення: 

Носик О.А. 

2 Про результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ 

в 2017 р. 

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В., 

Кузнецов А.О.  

 

3 Про результати діяльності робочої групи зі стабілізації 

фінансово-економічної діяльності та розвитку Інституту 

 

Карамишев Д.В., 

Олійник Д.В. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В., 

Олійник Д.В., 

 члени робочої групи 

4 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри політології та філософії 

в 2016-2017 рр. 

 

Карамишев Д.В., 

Дзюндзюк В.Б.  

Проект рішення: 

Дзюндзюк В.Б., 

члени комісії 

5 Про затвердження Правил прийому на навчання до 

Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у 2018 році 

 

Золотарьов В.Ф.  

Проект рішення: 

Золотарьов В.Ф.  

6 Про виконання плану роботи Вченої ради за січень – 

грудень 2017 р. і затвердження плану роботи Вченої 

ради на січень – червень 2018 р. 

 

Меляков А.В.  

Проект рішення: 

Меляков А.В.  

 

7 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

 

8 Про участь ХарРІ НАДУ у загальнонаціональному 

проекті Міністерства юстиції України «Я маю право!» 

Величко Л.Ю. 

Проект рішення: 

Величко Л.Ю. 

 
  



 

9 Про підготовку до державного іспиту і захисту 

магістерських робіт на другому курсі денної, третьому 

курсі заочної та вечірньої форм навчання факультету 

публічного управління та адміністрування ХарРІ НАДУ 

 

Бульба В.Г. 

Проект рішення: 

Бульба В.Г. 

 

10 Різне  
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 15 грудня 2017 року, протокол № 11/234-1 

 

Про зміни в складі Наглядової ради ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Бєлової Л.О. про зміни в 

складі Наглядової ради  ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Вивести зі складу Наглядової ради ХарРІ НАДУ Лагутіна Олександра 

Олександровича, директора Державного підприємства «Харківцукорзбут»   

(підстава – особиста заява О.О. Лагутіна) та Малиша Андрія Володимировича, 

директора Державного підприємства «Харківський завод шампанських вин» 

(підстава – особиста заява А.В. Малиша). 

2. Ввести до складу Наглядової ради ХарРІ НАДУ Раїну Юрія Івановича, 

голову Харківської районної державної адміністрації Харківської області (підстава 

– особиста згода Ю.І. Раїни) та Русецького Анатолія Анатолійовича, депутата 

Харківської обласної ради VIІ скликання, голову Постійної комісії Харківської 

обласної ради з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського 

порядку, боротьби з корупцією та злочинністю (підстава – особиста згода А.А. 

Русецького). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Л.О. Бєлову  

 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 15 грудня 2017 року, протокол № 11/234-2 

 

Про основні результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ в 2017 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

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

2017 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: організація 

науково-методичного супроводу створення нормативних дисциплін з демократичного 

державного управління, публічної політики та європейських справ; 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; розвиток наукових шкіл відповідно до 

предметних меж державного управління; впровадження результатів досліджень у 

практику державного 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 нової 

галузі знань «Публічне управління та адміністрування».  

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 2017 року науковими творчими колективами Інституту продовжено 2 теми та 

розпочато 2 теми НДР (лютий 2017 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 під час організації наукового супроводу діяльності органів публічної влади 

та об’єднаних територіальних громад Харківської області, надання практичних 

рекомендацій, методичних пропозицій, проектів та технологій щодо удосконалення 

діяльності органів публічної влади.    



 

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

комунікативних заходів. Так у 2017 р. відбулися 40 заходів  регіонального, 

загальноукраїнського і міжнародного рівнів (4 науково-практичні конференції, 

24 семінари, 1 форум, 8 круглих столів, 1 літня школа молодих учених, 

1 відеоконференція, 1 щорічна науково-освітня виставка). Такі форми взаємодії теорії і 

практики у сфері державного управління надають можливість не тільки здійснювати 

апробацію результатів наукових досліджень, а й дозволяють формувати нові проблемні 

питання з метою їх подальшого науково-методичного вирішення. 

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 з проблематики державного управління, узагальненню досвіду управлінської 

діяльності владних структур. 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 "Теорія та практика 

державного управління" є фаховим також з економічних наук, збірник наукових праць 

"Актуальні проблеми державного управління".  

У 2017 р. здійснювалася підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів 

вищої кваліфікації. Станом на 27 листопада 2017 року в аспірантурі Інституту 

проходять підготовку 93 особи, з них 60 – за державним замовленням, 33 – за 

контрактом: І рік навчання – 34 особи; ІІ рік навчання – 45 осіб; ІV рік навчання – 14 

осіб. 

На денній формі навчаються 26 аспірантів, на заочній формі навчається 43 

аспіранти, на вечірній формі навчається 24 аспіранти. Загальна кількість докторантів – 

9 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 11 аспірантів, на вечірню 

форму навчання – 10 аспірантів. За контрактом на вечірню форму зараховано 4 особи, 

на заочну форму навчання – 9 осіб. До докторантури у звітній період за державним 

замовленням зараховано 3 докторанта. За договором на умовах контракту до 

докторантури зараховано 1 особу. 

Протягом року було відраховано 5 здобувачів (у т.ч.: 2 – за власним бажанням у 

зв’язку із сімейними обставинами, 1 – у зв’язку із закінченням терміну навчання, 1 – у 

зв’язку із закінченням роботи над дисертаційним дослідженням, 1 – за грубе 

порушення Правил внутрішнього розпорядку і невиконання індивідуального плану 

роботи). 

З 93 аспірантів різних форм навчання у 66 науковими керівниками є професори, 

доктори наук, що становить 58 % від загальної кількості наукових керівників. 

Відповідно до плану підготовки дисертаційних досліджень проведено 22 теоретичних 

семінари, 14 попередніх захистів кандидатських та докторських дисертацій, прийнято 

21 кандидатський іспит. 



 

Питання щодо виконання аспірантами, докторантами і здобувачами 

індивідуальних планів, змін, уточнення і попереднього затвердження тематики і 

напрямів дисертаційних і наукових досліджень розглядалися на засіданнях Науково-

експертної ради, що сприяє поліпшенню процесу підготовки науково-дослідних та 

дисертаційних робіт та контролю за їх якістю.  

За період 2017 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 9 засідань під час яких розглянуто понад 70 питань. 

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

2017 р. відбулося 11 засідань спеціалізованої вченої ради, на яких проведено захист 2 

докторських, у т.ч. – докторська – за спеціальністю 25.00.01 і 1 докторська – за 

спеціальністю 25.00.02 та 11 кандидатських дисертацій, у т.ч. 2 кандидатські – за 

спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління і 9 кандидатських – 

за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. 

Значна робота проведена колективами кафедр Інституту. Від початку 

календарного року захистили кандидатські дисертації – 4 здобувачі кафедри 

політології та філософії (завідувач д.держ.упр., проф. Дзюндзюк В.Б.), 2 здобувачі 

кафедри соціальної і гуманітарної політики (завідувач кафедри д.держ.упр., проф. 

В.П. Єлагін), 2 здобувачі кафедри регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування (завідувач кафедри д.держ.упр., проф. Куц Ю.О.), 1 здобувач кафедри 

економічної політики та менеджменту (завідувач д.держ.упр., проф. Латинін М.А.),  

1 здобувач кафедри управління персоналом та економіки праці (завідувач кафедри 

д.держ.упр., проф. Статівка Н.В.) і 1 здобувач кафедри права та європейської 

інтеграції (завідувач кафедри к.ю.н., доц.. Величко Л.Ю.). Відхилених дисертацій не 

було. 

Відповідно до Плану видання навчальної та наукової літератури, затвердженого 

вченою радою Інституту, редакційним відділом упродовж 2017 року підготовлено до 

друку і видано: навчально-методичної  й наукової літератури,  назв – 34 у тому числі: 

монографій, назв – 7, навчальних посібників, назв – 5,  методичних розробок, назв – 9, 

періодичних фахових  видань, назв – 6, інших видань, назв – 7. 

Наприкінці листопада 2017 року відбувся обласний конкурс "Вища школа 

Харківщини – кращі імена", номінантом якого від Інституту став: в номінації 

"викладач професійно-орієнтованих дисциплін" – к.е.н., доц. Сивоконь Володимир 

Омелянович, професор кафедри управління персоналом та економіки праці. 

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 кафедральних колективів в напряму 

виконання науково-дослідних робіт за госпрозрахунковою проблематикою; 

- не доведений до завершення процес включення наукових фахових видань 



 

Інституту до міжнародних наукових баз даних; 

- 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 50 %; 

- не всі кафедральні колективи проявляють ініціативу щодо апробації 

результатів наукових досліджень в діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; 

- залишається незначною діяльність щодо залучення слухачів та студентів до 

наукової діяльності кафедральних колективів; 

- не завершено процес укомплектування навчально-методичного комплексу 

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

– «Публічне управління та адміністрування». 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ при Президентові України в 2017 році 

взяти до уваги. 

2. Пріоритетними напрямами наукових досліджень кафедральних колективів 

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

політика європейської інтеграції України; реформування владних відносин в 

Україні на засадах децентралізації; засоби та механізми реалізації Стратегії 

розвитку України 2020; наукове-методичне забезпечення Стратегії розвитку 

Харківської області до 2020 року; управління змінами в умовах державно 

управлінських реформ; державна кадрова політика, державна служба, лідерство; 

інформаційна політика держави, електронне врядування; розвиток системи 

місцевого самоврядування. 

3. Завідувачам кафедр Інституту: 

- до 01.07.2018 р. підготувати пропозиції в межах рамкової програми ЄС з 

досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за напрямами досліджень кафедр; 

- протягом року забезпечити роботу щодо подання публікацій працівниками 

кафедр до наукових видань, що входять до наукометричних баз даних.  

4. Начальнику управління координації наукових досліджень та 

інформаційно-аналітичної діяльності (А.О. Кузнецов): 

- до 01.07.2018 р. розробити та подати на розгляд керівництву зведений план 

наукової роботи кафедр (теми НДР у межах другої половини робочого дня 

викладача) на чотири роки. 



 

- до 01.10.2018 р. розробити та подати на розгляд Науково-експертної ради 

Положення про організацію і проведення перевірки кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти ХарРІ НАДУ на наявність авторських запозичень. 

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

- до 01.09.2018 р. розглянути та затвердити зведений план наукової роботи 

кафедр (теми НДР у межах другої половини робочого дня викладача) на чотири 

роки; 

- до 01.12.2018 р. забезпечити виконання зведеного плану наукової роботи 

ХарРІ НАДУ на 2018 р.; 

- забезпечити контроль за впровадженням заходів, передбачених зведеним 

планом наукової роботи. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора 

ХарРІ НАДУ при Президентові України Л.О. Бєлову  

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 15 грудня 2017 року, протокол № 11/234-3 

  

Про результати діяльності робочої групи зі стабілізації фінансово-економічної 

діяльності та розвитку Інституту 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева та заступника директора з економіко-господарської роботи і 

розвитку Д.В. Олійника про діяльність робочої групи зі стабілізації фінансово-

економічної діяльності та розвитку Інституту та пропозиції щодо здійснення 

фінансово-економічної діяльності відповідно до основних завдань і функцій 

Інституту, забезпечення надходжень фінансових коштів відповідно до структури 

основних надходжень та витрат, оптимізації фінансових витрат відповідно до 

структури основних надходжень та витрат Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева та 

заступника директора з економіко-господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника 

про діяльність робочої групи та пропозиції щодо стабілізації фінансово-

економічної діяльності та розвитку Інституту взяти до уваги. 

2. Пріоритетними завданнями з реалізації комплексу заходів щодо 

забезпечення стабілізації фінансово-економічної діяльності та розвитку Інституту у 

2018 році вважати: 

до 1 березня 

2.1. Здійснення економічного обґрунтування та визначення: 

 - планових обсягів надходжень та видатків за спеціальним фондом бюджету за 

кожним джерелом надходжень та видатків перед підготовкою проекту кошторису 

на наступний бюджетний рік з метою підвищення рівня прозорості та відкритості 

ведення бухгалтерського обліку; 

- кількості ставок науково-педагогічних працівників, адміністративного та 

обслуговуючого персоналу, яка може забезпечити з одного боку - спроможність 

надання науково-освітніх, експертно-аналітичних, консультативних, 

адміністративних, організаційно-технічних та соціально-побутових послуг 

наявному контингенту здобувачів вищої освіти та іншим споживачам послуг в 

межах статутних завдань Інституту, а з іншого - є фінансово забезпеченою; 

- вартості освітніх послуг для вступників 2018 року, передбачивши її 

корегування у бік підвищення, насамперед на заочній формі навчання за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на факультеті публічного 

управління та адміністрування, денній та заочній формах навчання за 

ліцензованими спеціальностями на факультеті соціально-економічного управління, 

а також здобувачів науково-освітнього ступеня доктор філософії і  доктор наук в 

аспірантурі та докторантурі; 



 

- планових показників щодо вступу 2018 року в межах запланованих 

надходжень та видатків за статями бюджету, що передбачають отримання та 

використання коштів від надання освітніх послуг; 

- мінімальної кількості студентів та слухачів академічних груп за 

ліцензованими спеціальностями, яка може бути фінансово забезпеченою в межах 

планових показників бюджету та внесення змін у п. 2.17 та п. 3.9 «Положення про 

порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін» у бік 

збільшення мінімальної кількості слухачів академічних груп; 

- вартості послуг за користування гуртожитком для здобувачів вищої освіти, 

використання приміщень у гуртожитку №1 та порогу збитковості послуг 

гуртожитку і коригування витрат на його утримання виходячи із 

госпрозрахункових принципів організації функціонування;  

до 1 квітня 

2.2. Перегляд та приведення у відповідність до запропонованих змін: 

 - змісту освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, варіативних 

частин навчальних планів за ліцензованими спеціальностями та уніфікація 

навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» 

2018 року набору в частині циклу загальної підготовки; 

- співвідношення аудиторної та самостійної роботи в структурі навчального 

навантаження здобувачів вищої освіти шляхом зменшення кількості годин 

аудиторного навантаження  орієнтовно до 1/3 від кредиту ЄCTС та збільшення 

годин на самостійну роботу до 2/3 кредиту ЄCTС  (відповідно до листа МОН 

України від 13.03.2015 р. № 1/9-126) та внесення змін у робочі навчальні плани 

підготовки здобувачів вищої освіти; 

- нормативних документів, які регламентують організацію освітнього процесу, 

а також розробку та виконання навчальних планів підготовки здобувачів вищої 

освіти у встановленому порядку; 

до 1 травня  

2.3. Вжити організаційні заходи та забезпечити виконання завдань щодо: 

- збільшення ліцензійного обсягу підготовки здобувачів вищої освіти за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» та другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 

спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 051 

«Економіка»; 

- запровадження семінарів, тренінгів для державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування на госпрозрахункових засадах, а також 

госпрозрахункових тематичних семінарів для осіб, які бажають вступити на 

державну службу; 

- розширення переліку науково-освітніх послуг та інших видів послуг,  

відповідно до переліку платних послуг та додаткових платних послуг, укладання 

угод із органами публічної влади, юридичними та фізичними особами на надання 

експертно-аналітичних та наукових послуг, залучення грантових коштів; 

- своєчасне погашення заборгованості за надання освітніх послуг та соціально-

побутових послуг за користування гуртожитком. 

  



 

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

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьову, заступнику 

директора з економіки та розвитку Д.В. Олійнику забезпечити реалізацію 

відповідного комплексу заходів згідно з визначеними пріоритетними завданнями. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора 

ХарРІ НАДУ Бєлову Л.О. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 15 грудня 2017 року, протокол № 11/234-4 

 

Про стан навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи  

кафедри політології та філософії у 2016-2017 рр. 

 

Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри політології та філософії 

В.Б. Дзюндзюка 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.Г. Бульба, 

В.І. Горожанкіна, А.О. Кузнецов, Ю.О. Куц, В.М. Мартиненко  – члени комісії, 

Вчена рада ВІДЗНАЧАЄ, що навчально-методична та наукова діяльність кафедри 

в цілому відповідає потребам підготовки магістрів за спеціальностями «Державне 

управління», «Публічне управління та адміністрування», «Бізнес адміністрування», 

«Підприємництво, торгівля та  біржова діяльність», бакалаврів за спеціальностями 

«Менеджмент», «Управління персоналом і економіка праці», «Публічне управління 

та адміністрування», «Організація та економіка підприємницької діяльності» і 

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 кафедрі працюють 12 викладачів, із них: 4 доктора наук, 8 кандидатів наук, 

4 професора і 5 доцентів. Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на 

належному науково-теоретичному та методичному рівні з використанням 

різноманітних форм і методів, що зумовлює успішну реалізацію програм 

підготовки магістрів та бакалаврів за вищеназваними спеціальностями. Заняття, що 

проводяться на всіх формах підготовки, проходять відповідно до затверджених 

навчальних програм і планів. Аудиторне, контрольно-консультативне й науково-

методичне навантаження виконується в повному обсязі.  

Викладачами кафедри регулярно проводяться відкриті заняття та 

здійснюються взаємовідвідування лекційних та практичних занять з їх подальшим 

обговоренням. 

Для забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за 

спеціальностями «Державне управління», а також бакалаврів за спеціальностями 

«Менеджмент», «Управління персоналом та економіка праці», «Публічне 

управління та адміністрування» за всіма дисциплінами, що викладаються, 

сформовано науково-методичні комплекси. 

На кафедрі виконуються дві прикладні науково-дослідні роботи: «Публічне 

урядування у сучасній державі» (у межах другої половини робочого дня) та 

«Підвищення ефективності механізму організації публічного управління на 

регіональному та місцевому рівнях». 



 

За звітний період викладачами кафедри підготовлено 87 позицій наукових 

видань, з них 1 підручник, 2 навчальні посібники, 34 статі (у тому числі 5 – у 

закордонних виданнях), 7 методичних рекомендацій, 33 тези доповідей.  

На кафедрі здійснюється підготовка 4 докторантів (1 за контрактом), 18 

аспірантів (11 за контрактом), 5 здобувачів (за контрактом). 

Кафедра організовує і проводить комунікативні заходи навчального, 

наукового і профорієнтаційного характеру (конференції, круглі столи, семінари 

тощо).  

Разом із тим, у роботі кафедри виявлено низку недоліків, серед яких: 

 навчально-методичні комплекси дисциплін «Парламентаризм», 

«Методологія наукових досліджень та прийняття управлінських рішень», «Кризові 

комунікації», «Стратегічні комунікації», «Організація діяльності прес-служби 

органу публічної влади» потребують доукомплектування; 

 з трьох запланованих до видання навчальних посібників було 

підготовлено два; 

 лише 25 % викладачів мають публікації у зарубіжних виданнях; 

 недостатньо активно ведеться робота з налагодження співпраці з 

місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо 

надання їм освітніх і наукових послуг. 

Зважаючи на  вищезазначене, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт завідувача кафедри політології та філософії В.Б. Дзюндзюка та 

висновки комісії взяти до уваги. 

2. До 01.02.2018 р. доукомплектувати навчально-методичні комплекси 

дисциплін «Парламентаризм», «Методологія наукових досліджень та прийняття 

управлінських рішень», «Кризові комунікації», «Стратегічні комунікації», 

«Організація діяльності прес-служби органу публічної влади». 

3. До 01.02.2018 р. підготувати навчальний посібник «Інформаційна 

політика» для слухачів дистанційної форми навчання. 

4. До 01.07.2018 р. кожному викладачу кафедри підготувати та подати 

наукову статтю до видання, що входять до міжнародних науково-метричних баз 

даних. 

5. Проводити більш активну роботу з налагодження співпраці з місцевими 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо надання їм 

освітніх і наукових послуг. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора ХарРІ НАДУ Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 15 грудня 2017 року, протокол № 11/234-5 

 
Про затвердження Правил прийому на навчання до Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України у 2018 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова про затвердження 

Правил прийому на навчання до Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України у 2018 році, Вчена рада відзначає, що прийом на навчання здійснюється 

відповідно до статей 13, 44, Закону України «Про вищу освіту», постанови 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» (зі змінами відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 вересня 2016 року № 674 «Деякі питання реформування системи 

професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування», Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 

2017 року № 1378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 14 листопада 

2017 року № 1397/31265, Положення про прийом слухачів до Національної 

академії державного управління при Президентові України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255 «Про 

затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і 

органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного 

управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013 – 2018 роках 

стажування слухачів Національної академії» зі змінами, внесеними згідно з 

постановами Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 380, від 13 

січня 2016 року № 19, від 27 вересня 2016 року № 674, від 14 грудня 2016 року № 

950, від 26 квітня 2017 року № 294, від 14 червня 2017 року № 423, Положення про 

приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1035, Положення 

про приймальну комісію Академії та приймальні комісії регіональних інститутів, 

затвердженого рішенням Вченої ради Національної академії державного 

управління при Президентові України від 15 грудня 2015 року № 229/10-2. 

З урахуванням вищенаведеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Правила прийому на навчання до Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України у 2018 році. 



 

2. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв в електронній  формі на 

участь у конкурсному відборі до Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України у 2018 році. 

3. Затвердити Правила прийому до аспірантури та докторантури до 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України у 2018 році. 

4. Приймальній комісії Інституту забезпечити дотримання вимог 

законодавства України, Правил прийому на навчання до Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у 2018 році, а також відкритість та 

прозорість роботи приймальної комісії. 

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

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 15 грудня 2017 року, протокол № 11/234-6 

 
Про виконання плану роботи Вченої ради за січень – грудень 2017 р. і 

затвердження плану роботи Вченої ради на січень – червень 2018 р. 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

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

грудень 2017 року і затвердження плану роботи на січень-червень 2018 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 одинадцять 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 2018 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 15 грудня 2017 р.,  

протокол № 11/234-6 

 

 

Перспективний план роботи Вченої ради 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 

на січень – червень 2018 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 

2017р. 

 

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 Звіт про діяльність ХарРІ НАДУ в 2017 р. Л.О. Бєлова, 

Д.В. Карамишев,  

Д.В. Олійник,  

В.Ф. Золотарьов 

2 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри іноземних мов в 2016-

2017 рр. 

В.М. Шур  

3 По підсумки підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

в 2017 р. 

В.Ф. Золотарьов  

4 Про основні результати фінансово-економічної 

діяльності ХарРІ НАДУ в 2017 р. 

 

Д.В. Олійник,  

О.О. Хлєбникова 

5 Про виконання навчального навантаження науково-

педагогічних працівників ХарРІ НАДУ в 1-ому семестрі 

2017/2018 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 

2018 р. 

 

В.Г. Бульба  

2 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 при Президентові України 

 

А.О. Кузнецов 

2 По атестацію докторантів, аспірантів і здобувачів 

ХарРІ НАДУ при Президентові України 

 

А.О. Кузнецов 

3 Про стан розвитку матеріально-технічної бази 

ХарРІ НАДУ при Президентові України  

 

Д.В.Олійник  

 

 

Травень 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про організацію стажування та практики слухачів і 

студентів ХарРІ НАДУ при Президентові України 

 

В.Г. Бульба,  

Ю.О.Орел  

 

  



 

Червень 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про попередній розподіл аудиторного навантаження в 

2017-2018 н.р. 

 

В.І. Горожанкіна 

2 Про навчальні плани підготовки магістрів державного 

управління 

 

Д.В. Карамишев 

3 Про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ в 

січні-червні 2018 р. і затвердження плану роботи на 

серпень-грудень 2018 р. 

 

А.В. Меляков 

 

 

 

Учений секретар 

 

А. Меляков 
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________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 15 грудня 2017 року, протокол № 11/234-7 

 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 
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. Розмістити на сайті ХарРІ НАДУ: 

– збірник наукових праць «Державне будівництво» № 2 за 2017 р. Обсяг: 

12,3 обл.-вид. арк. 

2. 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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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 15 грудня 2017 року, протокол № 11/234-8 

 

Про участь у 2018р. ХарРІ НАДУ у загальнонаціональному проекті 

Міністерства юстиції України «Я маю право!» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри права та 

європейської інтеграції Величко Л.Ю. про участь ХарРІ НАДУ у 

загальнонаціональному проекті Міністерства юстиції України «Я маю право!», 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Кафедрі права та європейської інтеграції (Л.Ю. Величко): 

 розробити план заходів участі структурних підрозділів Інституту у  

загальнонаціональному проекті Міністерства юстиції України «Я маю право!»;  

 планом, зокрема, передбачити проведення в Інституті наукових та 

науково-просвітницьких комунікативних заходів, відповідної інформаційної 

кампанії, тощо; 

 розроблений план заходів внести на розгляд на засіданні Вченої ради у 

січні 2018 року. 

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 15 грудня 2017 року, протокол № 11/234-9 

 
Про підготовку до державного іспиту і захисту магістерських робіт на другому 

курсі денної, третьому курсі заочної та вечірньої форм навчання факультету 

публічного управління та адміністрування ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного 

управління та адміністрування В.Г. Бульби про підготовку до державного іспиту і 

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

вечірньої форм навчання факультету публічного управління та адміністрування 

ХарРІ НАДУ, на підставі рішення Науково-методичної ради від 30 листопада 

2017 року, протокол № 8, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати хід підготовки до державного іспиту і захисту магістерських 

робіт задовільним. 

2. Затвердити екзаменаційні білети до державного екзамену за фаховим 

спрямуванням за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління». 

3. Затвердити екзаменаційні білети до державного екзамену за фаховим 

спрямуванням за спеціальністю та 074 «Публічне управління та адміністрування» 

4. Завідувачам кафедр і науковим керівникам у відповідності до наказу 

директора Інституту «Про організаційні заходи щодо забезпечення державної 

атестації на факультеті публічного управління та адміністрування 2018 року 

випуску» (№ 160, від 12.12.2017 р.) забезпечити якісну та своєчасну підготовку і 

захист магістерських робіт слухачами й провести співбесіди з потенційними 

вступниками до аспірантури. 

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

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

управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи 

А.О. Кузнецову та декану факультету публічного управління та адміністрування 

В.Г. Бульбі забезпечити проведення перевірки магістерських робіт стосовно 

наявності в них академічних запозичень. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева 
 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 


