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31 січня 2017 р.  

протокол № 1/224 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 
Питання 

 
Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

 

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

Проект рішення: 

Меляков А.В. 

 

2 Про обрання на посади науково-педагогічних 

працівників ХарРІ НАДУ 

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Носик О.А. 

 

3 Про стан навчально-методичної, наукової  та 

організаційної роботи кафедри права та європейської 

інтеграції в 2015-2016 рр. 

Карамишев Д.В.,  

Величко Л.Ю.  

Проект рішення: 

Величко Л.Ю.,  

члени комісії  

 

4 Про звіт Спеціалізованої вченої ради К 64.858.01 та 

Д 64.858.01за 2016 р. 

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

 

5 Про підготовку до державного іспиту і захисту 

магістерських робіт на другому курсі денної, третьому 

курсі заочної і вечірньої форм навчання факультету 

підготовки магістрів державного управління 

ХарРІ НАДУ  

 

Бульба В.Г. 

Проект рішення: 

Бульба В.Г. 

6 Про рекомендацію кандидатур на здобуття Державної 

премії України в галузі освіти  

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Меляков А.В. 

 

7 Про затвердження теми докторської дисертації 

О.В. Поколодної та призначення наукового консультанта 

 

Дзюндзюк В.Б. 

Проект рішення: 

Дзюндзюк В.Б. 

 

8 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Латинін М.А. 

Проект рішення: 

Латинін М.А. 

9 Різне  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 31 січня 2017 року, протокол № 1/224-1 

 

Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

А.В.Мелякова, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. У зв’язку із закінченням навчання вивести зі складу Вченої ради 

ХарРІ НАДУ слухачів факультету підготовки магістрів державного управління 

А.О. Діденка та В.М. Кожуріну. 

2. З метою приведення складу Вченої ради у відповідність до вимог Закону 

України «Про вищу освіту» ввести до складу Вченої ради ХарРІ НАДУ слухачів 

факультету підготовки магістрів державного управління Тризну Ірину Вікторівну та 

Ємець Ольгу Анатоліївну (підстава – рішення загальних зборів слухачів денної форми 

навчання ФПМДУ від 16.12.2016 р., протокол № 9). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Вченої ради А.В. Мелякова. 

 

 

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 31 січня 2017 року, протокол № 1/224-2 

 

Про обрання на посади науково-педагогічних працівників ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора ХарРІ НАДУ Л.О. Бєлової 

про обрання на посади науково-педагогічних працівників: декана факультету 

підготовки магістрів державного управління (1 ставка), доцента кафедри державного 

управління (0,25 ставки), доцента кафедри регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування (0,5 ставки), професора кафедри економічної політики та 

менеджменту (1,5 ставки), старшого викладача кафедри економічної політики та 

менеджменту (0,5 ставки), професора кафедри економічної теорії та фінансів 

(1 ставка), доцента кафедри економічної теорії та фінансів (1 ставка), завідувача 

кафедри управління персоналом та економіки праці (1 ставка), професора кафедри 

управління персоналом та економіки праці (0,5 ставки), доцента кафедри управління 

персоналом та економіки праці (1 ставка), доцента кафедри права та європейської 

інтеграції (1,25 ставки), старшого викладача кафедри права та європейської інтеграції 

(0,25 ставки), професора кафедри політології та філософії (0,5 ставки), доцента 

кафедри політології та філософії (0,75 ставки), завідувача кафедри соціальної і 

гуманітарної політики (1 ставка), професора кафедри соціальної і гуманітарної 

політики (1 ставка), доцента кафедри соціальної і гуманітарної політики (1,75 ставки), 

старшого викладача кафедри соціальної і гуманітарної політики (0,25 ставки), 

професора кафедри інформаційних технологій і систем управління (0,25 ставки), 

доцент кафедри інформаційних технологій і систем управління (1 ставка).  

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Для проведення таємного голосування обрати лічильну комісію у складі: 

В.І. Горожанкіна, В.В. Корженко, О.Б. Коротич, О.В. Орлов, П.О. Редін. Голова 

лічильної комісії – П.О. Редін (протокол № 1). 

2. На підставі таємного голосування вважати, що Бульба Володимир 

Григорович обраний на посаду декана факультету підготовки магістрів державного 

управління Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 

№ 2); 

3. На підставі таємного голосування вважати, що Козлов Костянтин Іванович – 

не обраний на посаду декана факультету підготовки магістрів державного управління 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України у зв’язку з тим, що претендент не 

набрав більше 50 % голосів присутніх членів Вченої ради (протокол № 2); 

4. На підставі таємного голосування вважати, що Коняєва Віта Вікторівна – 

обрана на посаду доцента (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри державного 

управління Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 

№ 2); 



 

5. На підставі таємного голосування вважати, що Решевець Олеся 

Володимирівна – обрана на посаду доцента (0,5 ставки за сумісництвом) кафедри 

регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (протокол № 2);  

6. На підставі таємного голосування вважати, що Латинін Микола 

Анатолійович – обраний на посаду професора (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри 

економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (протокол № 2);  

7. На підставі таємного голосування вважати, що Ульянченко Юрій 

Олександрович – обраний на посаду професора (1 ставка) кафедри економічної 

політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України; 

8. На підставі таємного голосування вважати, що Ульянченко Юрій 

Олександрович – обраний на посаду професора (0,25 ставки за сумісництвом) 

кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (протокол № 2);  

9. На підставі таємного голосування вважати, що Петров Олександр 

Геннадійович – обраний на посаду старшого викладача (0,5 ставки) кафедри 

економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (протокол № 2); 

10. На підставі таємного голосування вважати, що Коваленко Микола 

Миколайович – обраний на посаду професора (1 ставка) кафедри економічної теорії 

та фінансів Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 

№ 2); 

11. На підставі таємного голосування вважати, що Коваленко Наталія 

Володимирівна – обрана на посаду доцента (1 ставка) кафедри економічної теорії та 

фінансів Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (протокол № 2); 

12. На підставі таємного голосування вважати, що Статівка Наталія Валеріївна 

– обрана на посаду завідувача (1 ставка) кафедри управління персоналом та 

економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 

№ 2); 

13. На підставі таємного голосування вважати, що Жадан Олександр 

Васильович – не обраний на посаду завідувача (1 ставка) кафедри управління 

персоналом та економіки праці Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України, 

у зв’язку з тим, що претендент не набрав більше 50 % голосів присутніх членів 

Вченої ради (протокол № 2); 

14. На підставі таємного голосування  вважати, що Статівка Наталія Валеріївна 

– обрана на посаду професора (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри управління 

персоналом та економіки праці Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України 

(протокол № 2); 

15. На підставі таємного голосування вважати, що Стрельцов Володимир 

Юрійович – обраний на посаду професора (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри 



 

управління персоналом та економіки праці Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (протокол № 2); 

16. На підставі таємного голосування вважати, що Крамарева Ольга Сергіївна – 

обрана на посаду доцента (1 ставка) кафедри управління персоналом та економіки 

праці Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (протокол № 2); 

17. На підставі таємного голосування вважати, що Сенаторова Оксана 

Василівна – обрана на посаду доцента (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри права та 

європейської інтеграції Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 

№ 2); 

18. На підставі таємного голосування вважати, що Барський Артем 

Станіславович – обраний на посаду доцента (0,25 ставки) кафедри права та 

європейської інтеграції Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 

№ 2); 

19. На підставі таємного голосування  вважати, що Тучак Микола Олексійович 

– обраний на посаду доцента (0,75 ставки) кафедри права та європейської інтеграції 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (протокол № 2); 

20. На підставі таємного голосування вважати, що Білоконь Михайло 

Вячеславович – обраний на посаду старшого викладача (0,25 ставки за сумісництвом) 

кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (протокол № 2);  

21. На підставі таємного голосування вважати, що Крутій Олена Миколаївна – 

обрана на посаду професора (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри політології та 

філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (протокол № 2); 

22. На підставі таємного голосування  вважати, що Солових Віталій Павлович – 

обраний на посаду професора (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри політології та 

філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (протокол № 2); 

23. На підставі таємного голосування вважати, що Даудова Галина 

Володимирівна – обрана на посаду доцента (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри 

політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 

№ 2); 

24. На підставі таємного голосування вважати, що Олійник Денис 

Володимирович – обраний  на посаду доцента (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри 

політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 

№ 2); 

25. На підставі таємного голосування вважати, що Котковський Володимир 

Романович – обраний на посаду доцента (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри 

політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 

№ 2); 

26. На підставі таємного голосування вважати, що Єлагін Віктор Павлович – 

обраний на посаду завідувача (1 ставка) кафедри соціальної і гуманітарної політики 



 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (протокол № 2); 

27. На підставі таємного голосування вважати, що Єлагін Віктор Павлович – 

обраний на посаду професора (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри соціальної і 

гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 

№ 2); 

28. На підставі таємного голосування вважати, що Карамишев Дмитро 

Васильович – обраний на посаду професора (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри 

соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України 

(протокол № 2); 

29. На підставі таємного голосування вважати, що Меляков Антон 

Володимирович – обраний на посаду професора (0,25 ставки за сумісництвом) 

кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (протокол № 2); 

30. На підставі таємного голосування вважати, що Сичова Вікторія Вікторівна – 

обрана на посаду професора (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри соціальної і 

гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 

№ 2); 

31. На підставі таємного голосування вважати, що Безкоровайний Дмитро 

Олександрович – обраний на посаду доцента (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри 

соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України 

(протокол № 2); 

32. На підставі таємного голосування вважати, що Садовська Ліна Миколаївна 

– обрана на посаду доцента (0,5 ставки за сумісництвом) кафедри соціальної і 

гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 

№ 2); 

33. На підставі таємного голосування вважати, що Афанасьєва Юлія Віталіївна 

– обрана на посаду доцента (0,5 ставки) кафедри соціальної і гуманітарної політики 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (протокол № 2); 

34. На підставі таємного голосування вважати, що Лєрмонтова Юлія 

Олександрівна – обрана на посаду доцента (0,5 ставки за сумісництвом) кафедри 

соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України 

(протокол № 2); 

35. На підставі таємного голосування вважати, що Синявіна Марина Василівна 

– обрана на посаду старшого викладача (0,25 ставки) кафедри соціальної і 

гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 

№ 2); 

36. На підставі таємного голосування вважати, що Петров Костянтин 

Едуардович – обраний на посаду професора (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри 

інформаційних технологій і систем управління Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (протокол № 2); 



 

37. На підставі таємного голосування вважати, що Кобзев Ігор Володимирович 

– обраний на посаду доцента (1 ставка) кафедри інформаційних технологій і систем 

управління Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 

№ 2).  

38. 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 31 січня 2017 року, протокол № 1/224-3 

 

Про стан навчально-методичної, організаційної та наукової діяльності 

кафедри права та європейської інтеграції в 2015-2016 рр. 

 
Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри права та європейської 

інтеграції Л.Ю. Величко про стан навчально-методичної та наукової діяльності 

кафедри, а також висновки комісії з перевірки діяльності зазначеної кафедри у складі: 

Д.В. Карамишева – голови комісії, В.Ф. Золотарьова – заступника голови, 

В.Г. Бульби, В.І. Горожанкіної, А.О. Кузнецова, П.О. Редіна, В.М. Шура – членів 

комісії, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт завідувача кафедри права та європейської інтеграції Л.Ю. Величко та 

висновки комісії взяти до уваги. 

2. Навчально-методичну та наукову роботу кафедри права та європейської 

інтеграції визнати в цілому задовільною. 

3. Забезпечити постійне оновлення навчально-методичних комплексів 

дисциплін кафедри у повному обсязі, у тому числі кейсів з упровадження активних 

форм проведення практичних занять із використанням сучасних інформаційних 

технологій та інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення кожної 

дисципліни. 

4. Активізувати діяльність викладачів щодо підготовки і публікації наукових 

праць у виданнях міжнародних науково метричних баз даних та іноземних 

періодичних виданнях. 

5. Забезпечити своєчасне подання аспірантами та здобувачами кафедри 

дисертаційних робіт до попередньої експертизи та захисту. 

6. До 15.02.2017 р. – завершити складання НМКД з дисциплін: «Цивільне 

право» (відповідальна Величко Л.Ю.); «Стратегічне управління у сфері національної 

безпеки», «Механізми управління та адміністрування горизонтальними політиками 

ЄС» (відповідальний Труш О.О.). 

7. До 01.03.2017 р. – підготувати та затвердити в новій редакції посадові 

інструкції науково-педагогічних працівників кафедри. 

8. До 01.03.2017 р. – підготувати план заходів кафедри з діяльності по набору 

слухачів та студентів 2017 р. набору. 

9. Протягом року (березень, квітень, травень, листопад) – розробити програми 

запланованих заходів у рамках виконання НДР кафедри «Імплементація принципів 

aquis communitaire в діяльності органів публічної влади», визначити громадські 

організації та установи-партнери, що будуть запрошені до участі в них. Узгодити 



 

списки учасників і запрошених осіб. Підготувати матеріали до публікації у рамках 

проведення цих заходів. 

10. 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 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 31 січня 2017 року, протокол № 1/224-4 

 

Про звіт Спеціалізованої вченої ради К 64.858.01 та Д 64.858.01 

за 2016 р. 
 

Спеціалізована вчена рада К 64.858.01 (з лютого 2010 р. по лютий 2013 р. – 

Д 64.858.01 з правом проводити захист докторських і кандидатських дисертацій за 

спеціальностями 25.00.01 – теорія та історія державного управління; 25.00.02 – 

механізми державного управління; 25.00.04 – місцеве самоврядування) функціонує в 

інституті з 2002 р. і має право проводити захист кандидатських дисертацій за 

спеціальностями: 

25.00.01 – теорія та історія державного управління; 

25.00.02 – механізми державного управління. 

Наказом МОН України від 31.05.2013 р. № 654 головою ради затверджено 

доктора наук з державного управління, професора Карамишева Д.В., заступником 

голови затверджено доктора наук з державного управління, професора Латиніна М.А., 

вченим секретарем – кандидата наук з державного управління, доцента 

Кузнецова А.О. Спецрада К 64.858.01 працювала у складі 20 осіб, у тому числі:  

доктори наук з державного управління – 17; 

доктор філософських наук – 1; 

доктор соціологічних наук – 1; 

кандидат наук з державного управління – 1. 

Наказом МОН України від 11 липня 2016 р. № 820 створено спеціалізовану 

вчену раду Д 64.858.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (доктора філософії) наук з 

державного управління за спеціальностями 25.00.01 – «Теорія та історія державного 

управління” та 25.00.02 – «Механізми державного управління». Головою ради 

затверджено доктора наук з державного управління, професора Карамишева Д.В., 

заступником голови затверджено доктора наук з державного управління, професора 

Латиніна М.А., вченим секретарем – кандидата наук з державного управління, 

доцента Кузнецова А.О. Спецрада Д 64.858.01 затверджена у складі 22 особи, у тому 

числі:  

доктори наук з державного управління – 19; 

доктор філософських наук – 1; 

доктор соціологічних наук – 1; 

кандидат наук з державного управління – 1. 

У січні – травні 2016 р. відбулося 5 засідань спеціалізованої вченої ради, на 

яких проведено захист 10 кандидатських дисертацій (табл.. 1), у т.ч. 3 кандидатські – 

за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління і 7 кандидатських 

– за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (усі 10 дисертацій 

написані українською мовою).  



 

Таблиця 1 

Дисертації, захищені в спеціалізованій вченій раді К 64.858.01 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (м. Харків) з 1 січня по 31 травня 

2016 р. (за спеціальностями) 

Спеціальність Докторські Кандидатські Працівники 

Академії шифр назва 

25.00.01 Теорія та історія 

державного управління 
– 4 – 

25.00.02 Механізми державного 

управління 
– 6 1 

25.00.03 Державна служба – – – 

25.00.04 Місцеве самоврядування – – – 

Усього – 10 1 

 

До захисту прийнято 3 кандидатські дисертацій за спеціальністю 25.00.01 – 

теорія та історія державного управління і 2 кандидатських дисертації за 

спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. 

У травні – грудні 2016 р. відбулося 4 засідання спеціалізованої вченої ради, на 

яких прийнято до захисту 1 докторську дисертацію за спеціальністю 25.00.01 – теорія 

та історія державного управління та 1 кандидатську дисертацію за спеціальністю 

25.00.02 – механізми державного управління, прийнято до розгляду 3 кандидатські 

дисертації за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. 

Значна робота проведена колективами кафедр Інституту (табл. 2). Від початку 

календарного року захистили кандидатські дисертації – 2 здобувачі кафедри 

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

кафедри економічної теорії та фінансів (завідувач д.е.н., проф. Амосов О.Ю.), 

2 здобувачі кафедри економічної політики та менеджменту (завідувач д.держ.упр., 

проф. Латинін М.А.), по 1 здобувачу кафедри державного управління (завідувач 

д.держ.упр, проф. Мартиненко В.М.) та кафедри соціальної і гуманітарної політики 

(завідувач кафедри д.держ.упр., проф. Єлагін В.П.). 

Таблиця 2 

Дисертації, захищені в спеціалізованій вченій раді К 64.858.01 Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України (м. Харків) 

з 1 січня по 31 травня  2016 р. (по кафедрах) 

 

№ 

з/п 

Назва кафедри Завідувач кафедри, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

Захищені 

дисертації 

Разом 

докторсь

кі 

канди-

датські 

1 Політології та 

філософії 

Дзюндзюк В.Б., 

д.держ.упр., проф. 
– 2 2 

2 Економічної теорії 

та фінансів 

Амосов О.Ю., 

д.е.н., проф.  
– 2 2 



 

Продовження табл. 1 

 

№ 

з/п 

Назва кафедри Завідувач кафедри, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

Захищені 

дисертації 

Разом 

3 Економічної 

політики та 

менеджменту  

Латинін М.А., 

д.держ.упр., проф. – 2 2 

4 Державного 

управління 

Мартиненко В.М., 

д.держ.упр., проф. 
– 1 1 

5 Соціальної і 

гуманітарної 

політики 

Єлагін В.П., 

д.держ.упр., проф. – 1 1 

6 Кафедри інших 

ВНЗ 

 
– 2 2 

7 Спільні засідання 

кафедр 

 
– – – 

8 Усього  – 10 10 

 

Відхилених дисертацій не було. 

Тематика захищених дисертаційних робіт присвячена розв’язанню нагальних 

завдань, що постають перед галуззю науки "Державне управління". 

У дисертаційних дослідженнях, захищених за спеціальністю 25.00.01, 

розглянуто самоврядні традиції в системі публічного управління слобідської України 

XVII – XVIII ст., характеризація державного управління захистом населення у 

надзвичайних ситуаціях, аналіз державної політики в умовах трансформації 

українського суспільства та ін. 

У дисертаціях, виконаних за спеціальністю 25.00.02, досліджувалися 

механізми державного управління  професійною підготовкою керівних кадрів вищих 

медичних навчальних закладів в Україні, механізм державного аудиту ефективності 

використання публічних коштів, механізми реалізації державної молодіжної політики 

у сфері міжнародного співробітництва, державна підтримка сім’ї як чинник 

стимулювання народжуваності в Україні, механізми державного регулювання 

земельних відносин у сфері містобудування в Україні, механізми реалізації державної 

регіональної економічної політики в Україні, теоретичні засади та історичні 

передумови модернізації системи державного фінансового контролю в Україні та ін. 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт Спеціалізованих вчених рад К 64.858.01 та Д 64.858.01 про роботу в 

2016 р. схвалити. Керівництву спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 забезпечити: 

- якісну експертизу дисертаційних робіт, що приймаються до попереднього 

розгляду та захисту на їх відповідність вимогам МОН України; 

- залучення до експертизи дисертаційних робіт (опанування, зовнішня 

експертиза) визнаних фахівців з теорії і практики публічного управління; 

- поглиблену перевірку дисертаційних робіт на наявність академічного плагіату 

та авторських запозичень; 

- розробити до 01.09.2017 р. методичні рекомендації щодо оформлення 

дисертацій та авторефератів дисертацій.  

2. Завідувачам кафедр та науковим керівникам забезпечити ретельну 

експертизу дисертацій, що готуються до розширеного засідання кафедри, високу 

якість висновків щодо їх відповідності паспортам обраних спеціальностей, вимогам 



 

«Порядку присудження наукових ступенів». Використовувати у роботі нові порядки і 

процедури, затверджені Національною академією державного управління при 

Президентові України: 

- доручення президента Національної академії від 27 грудня 2016 року № 136; 

- наказ від 5 січня 2017 року № 4 «Про впорядкування звітності з питань 

підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в Національній 

академії»; 

- наказ від 5 січня 2017 року № 5 «Про затвердження порядку попередньої 

експертизи дисертацій у Національній академії»; 

- наказ від 5 січня 2017 року № 9 «Про затвердження порядку проведення 

кандидатських іспитів у Національній академії»; 

3. Рекомендувати кафедрам, науковим керівникам і здобувачам наукового 

ступеня підвищити рівень практичної спрямованості дисертацій, ширше залучати до 

експертизи дисертаційних робіт членів спеціалізованої вченої ради і практичних 

працівників. 

4. 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 31 січня 2017 року, протокол № 1/224-5 

 

Про підготовку до державного іспиту і захисту магістерських робіт  

на другому курсі денної, третьому курсі заочної та вечірньої форм 

навчання факультету підготовки магістрів державного управління  

ХарРІ НАДУ  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету підготовки 

магістрів державного управління В.Г. Бульби про підготовку до державного іспиту і 

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

вечірньої форм навчання факультету підготовки магістрів державного управління 

ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати хід підготовки до державного іспиту і захисту магістерських робіт 

задовільним. 

2. Затвердити білети для складання слухачами державного іспиту на освітньо-

кваліфікаційний рівень «Магістр державного управління». 

3. Завідувачам кафедр і науковим керівникам у відповідності до наказу 

директора Інституту «Про підготовку державної атестації випускників 2017 року» 

(№ 200, від 14.12.2016 р.) забезпечити якісну та своєчасну підготовку і захист 

магістерських робіт слухачами й провести співбесіди з потенційними вступниками до 

аспірантури. 

4. 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 підготовки магістрів державного управління 

В.Г. Бульбі забезпечити проведення перевірки магістерських робіт стосовно наявності 

в них академічних запозичень. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  
 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 31 січня 2017 року, протокол № 1/224-6 

 

Про рекомендацію кандидатур на здобуття  

Державної премії України в галузі освіти 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації 

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

рекомендацію кандидатур на здобуття Державної премії України в галузі освіти 

2017 року за цикл робіт «Теоретико-методологічне обґрунтування і практичне 

запровадження системи підготовки фахівців для сфери державного управління та 

місцевого самоврядування», Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Рекомендувати на здобуття Державної премії України в галузі освіти 

2017 року за цикл робіт «Теоретико-методологічне обґрунтування і практичне 

запровадження системи підготовки фахівців для сфери державного управління та 

місцевого самоврядування» директора Інституту Бєлову Людмилу Олександрівну. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

Учений секретар 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 31 січня 2017 року, протокол № 1/224-7 

 

Про затвердження теми докторської дисертації О.В. Поколодної та 

призначення наукового консультанта 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

філософії В.Б. Дзюндзюка про затвердження теми докторської дисертації 

О.В. Поколодної  та призначення наукового консультанта, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

26.01.2017 р. № 1 затвердити тему докторської дисертації Поколодної Олени 

Валентинівни «Теоретико-методологічні засади управління змінами в органах 

публічної влади», яка буде виконуватись поза докторантурою. Спеціальність 

25.00.02 – механізми державного управління. 

2. Призначити науковим консультантом д.держ.упр., проф. В.Б. Дзюндзюка. 

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 31 січня 2017 року, протокол № 1/224-8 

 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної 

політики та менеджменту М.А. Латиніна, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Рекомендувати до друку: 

– навчальний посібник «Менеджмент для магістрів» для підготовки магістрів 

спеціальності 073  «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за 

освітньо-професійними програмами «Управління в сфері економічної конкуренції», 

«Управління інноваційною діяльністю», «Бізнес-адміністрування» за заг. ред. 

д.держ.упр, проф. М.А. Латиніна. Рецензенти: Ю.П. Шаров, д.держ.упр., проф., 

заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту та 

управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного 

управління НАДУ при Президентові України; В.Б. Родченко, д.е.н., проф., заступник 

директора ННІ «Каразинської школи бізнесу» Харківського національного 

університету ім. В.М. Каразіна. Обсяг: 16,12 обл.-вид. арк. Тираж – 300 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 


