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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про внесення змін до Положення про Вчену раду      

ХарРІ НАДУ 

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Меляков А.В. 

  

2 Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників ХарРІ НАДУ 

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення:  

Носик О.А. 

  

3 Про звітування аспірантів, докторантів ХарРІ НАДУ  

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

 

4 Про річну атестацію здобувачів наукового ступеня 

кандидата наук за 2017/2018 н.р. 

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

 

5 Про стан розвитку матеріально-технічної бази 

ХарРІ НАДУ  

 

Олійник Д.В. 

Проект рішення: 

Олійник Д.В. 

  

6 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Єлагін В.П., 

Коротич О.Б., 

Бульба В.Г., 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Єлагін В.П., 

Коротич О.Б., 

Бульба В.Г., 

Кузнецов А.О. 

 

7 Про рекомендацію кандидатур від факультету 

публічного управління та адміністрування на 

призначення стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ 

 

Бульба В.Г. 

Проект рішення: 

Бульба В.Г. 

  

8 Різне 
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ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 квітня 2018 року, протокол № 3/237-1 

 

Про внесення змін до Положення про Вчену раду ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про внесення змін до Положення про Вчену раду ХарРІ НАДУ, 

відповідно до пункту 2 статті 36 Закону України «Про вищу освіту»,  Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. З пункту 7 статті 2.1. Положення про Вчену раду ХарРІ НАДУ слово 

«деканів» виключити. Пункт 7 статті 2.1. викласти в такій редакції «…обирає за 

конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і 

доцентів, інших науково-педагогічних працівників інституту». 

2. Внести відповідні зміни в частині обрання декана факультету до Положення 

про Вчену раду факультету публічного управління та адміністрування ХарРІ НАДУ 

та до Положення про Вчену раду факультету соціально-економічного управління 

ХарРІ НАДУ. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 квітня 2018 року, протокол № 3/237-2 

 

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників ХарРІ НАДУ 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора      

Д.В. Карамишева про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХарРІ НАДУ, 

відповідно до Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту»,  

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Внести зміни до Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників ХарРІ НАДУ та затвердити його у 

новій редакції. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 квітня 2018 року, протокол № 3/237-3 

 

Про звітування аспірантів, докторантів та здобувачів  

ХарРІ НАДУ при Президентові України 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про звітування аспірантів, докторантів та здобувачів за період з 

вересня 2017 року по квітень 2018 року, Вчена рада відзначає, що згідно з п. 31, 41 

«Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів», затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (зі змінами), 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 та відповідно до графіку, 

затвердженого наказом директора ХарРІ НАДУ при Президентові України «Про 

звітування аспірантів, докторантів та здобувачів за результатами виконання 

індивідуального плану роботи» від 30 березня 2018 року № 44, з 11 по 20 квітня 2018 

року відбулось звітування аспірантів, докторантів та здобувачів. 

1. На засіданнях кафедр регіонального розвитку та місцевого самоврядування, 

інформаційних технологій і систем управління, соціальної і гуманітарної політики, 

політології та філософії заслухано звіти 8 докторантів про виконання ними 

індивідуальних планів роботи. Усіх атестовано позитивно. 

Згідно з п.4. наказу директора ХарРІ НАДУ при Президентові України «Про 

підвищення кваліфікації та стажування В.М. Щегорцової» проміжну атестацію 

докторанта кафедри державного управління Щегорцової В.М. перенесено на вересень 

2018 року. 

Проведений аналіз звітів, узагальнення рекомендацій наукових консультантів і 

рішень кафедр дозволяє виявити основні недоліки у виконанні індивідуальних планів 

роботи докторантів, зокрема: 

 – відставання темпів оприлюднення результатів дисертаційних досліджень у 

фахових виданнях; 

 – порушення термінів підготовки тексту дисертацій; 

 – несвоєчасне проходження попередніх захистів та подання документів до 

спеціалізованих вчених рад. 

2. На засіданнях кафедр економічної політики та менеджменту, економічної 

теорії та фінансів, регіонального розвитку та місцевого самоврядування, управління 

персоналом та економіки праці, права та європейської інтеграції, державного 

управління, інформаційних технологій і систем управління, соціальної і гуманітарної 

політики, політології та філософії заслухано звіти 86 аспірантів про виконання ними    

індивідуальних планів роботи. 



 

Аспірант третього року заочної форми навчання кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування Тройно О.В. не з’явився на засідання кафедри 

та не підготував звітні матеріали про виконання ним індивідуального плану роботи. 

Тому рішенням кафедри (витяг з протоколу № 9 від 13.04.2018 р.) запропоновано 

відрахувати аспіранта третього року навчання Тройна О.В. за невиконання 

індивідуального плану роботи. 

Проведений аналіз звітів, узагальнення рекомендацій наукових керівників і 

рішень кафедр дозволяє виявити основні недоліки у виконанні індивідуальних планів 

роботи аспірантів, зокрема: 

 – відставання темпів оприлюднення результатів дисертаційних досліджень у 

фахових виданнях; 

 – порушення термінів підготовки тексту дисертацій; 

 – неповне використання можливостей участі в комунікативних заходах; 

 – формальне ставлення до заповнення індивідуальних планів роботи; 

 – недостатньо високий рівень якості дисертацій, які виносяться на попередній 

захист; 

 – несвоєчасне проходження попередніх захистів та подання документів до 

спеціалізованих вчених рад. 

Виходячи з вищевикладеного Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

вересня 2017 року по квітень 2018 року докторантів, які виконали індивідуальні 

плани роботи в повному обсязі: 

Білосорочку Світлану Іванівну, 

Дорошенко Олесю Володимирівну, 

Котукова Олександра Анатолійовича, 

Мельман Вікторію Олександрівну, 

Поколодну Олену Валентинівну, 

Поступну Олену Вікторівну, 

Садовську Ліну Миколаївну, 

Серенка Артема Олексійовича. 

1.1. Завідувачам кафедр, науковим консультантам звернути увагу на усунення 

недоліків, що виявлені в ході звітування докторантів. 

2. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за період з 

жовтня 2017 року по квітень 2018 року аспірантів денної форми навчання, які 

виконують індивідуальні плани роботи в повному обсязі: 

– перший рік навчання: 

Амосова Станіслава Олеговича, 

Биковець Кристину Юріївну, 

Білоус Каріну Станіславівну, 

Вербицьку Євгенію Олександрівну, 

Гордієнко Євгенію Петрівну, 

Кожуріну Віру Миколаївну, 

Мірошніченко Людмилу Глебівну, 

Радькову Ольгу Сергіївну, 

Ушакову Марію Володимирівну, 

Філімонову Валерію Андріївну, 

Фісенко Наталію Владиленівну, 

– другий рік навчання: 



 

Борисенко Дарину Володимирівну, 

Знаткову Олену Миколаївну, 

Зюзя Дмитра Володимировича, 

Лісман Тетяну Анатоліївну, 

Нікітенка Олексія Євгеновича, 

Пільгун Маргариту Валеріївну, 

– третій рік навчання: 

Білуху Лілію Анатоліївну, 

Венжика Юрія Юрійовича, 

Городничева Кирила Юрійовича, 

Кустрю Яну Олександрівну, 

Нікіпєлову Євгенію Миколаївну, 

Дзядук Ганну Олександрівну, 

Хлєбникова Артема Андрійовича, 

Чернятіну Вікторію Анатоліївну, 

Шевченко Олександру Миколаївну. 

2.1. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за період з 

жовтня 2017 року по квітень 2018 року аспірантів вечірньої форми навчання, які 

виконують індивідуальні плани роботи в повному обсязі: 

– перший рік навчання: 

Благовестова Миколу Олександровича, 

Воропай Любов Анатоліївну, 

Гриня Дмитра Володимировича, 

Губніну Олену Володимирівну, 

Довбню Олександра Борисовича, 

Єфімова Євгенія Олександровича, 

Кривицьку Надію Володимирівну, 

Ольховського Юрія Юрійовича, 

Панчішного Сергія Анатолійовича, 

Плюхіна Максима Сергійовича, 

Тесленко Ольгу Сергіївну, 

Ходякову Катерину Сергіївну, 

Чернобая Олега Олександровича, 

– другий рік навчання: 

Бірюкова Вадима Вікторовича, 

Головко Юлію Олександрівну, 

Діденка Андрія Олександровича, 

Кірєєва Євгена Вікторовича, 

Луценка Віталія Івановича, 

Малишеву Оксану Василівну, 

Мартиненко Наталію Василівну, 

Марченко Людмилу Юріївну, 

Мєуш Наталію Вікторівну, 

Сікала Максима Володимировича, 

Чорнохвостенко Катерину Євгенівну. 

2.2. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за період з 

жовтня 2017 року по квітень 2018 року аспірантів заочної форми навчання, які 

виконують індивідуальні плани роботи в повному обсязі: 



 

 – перший рік навчання: 

Гібадулліна Олексія Володимировича, 

Головка Олександра Сергійовича, 

Євтухов Олександр Володимирович, 

Коваленко Наталію Олександрівну, 

Краснолобову Ірину Миколаївну, 

Пасічник Дар`ю Сергіївну, 

Сластіна Олександра Петровича, 

Спасібова Дмитра Вікторовича, 

Цвірка Костянтина Володимировича, 

– другий рік навчання: 

Горла Максима Вікторовича, 

Єфімова Юрія Вікторовича, 

Панова Віталія Володимировича, 

Черняка Михайла Євгенійовича, 

– третій рік навчання: 

Балуту Інну Вікторівну, 

Бондаренко Діану Петрівну, 

Вахітова Руслана Фаільйовича, 

Верхогляда Дениса Володимировича, 

Гузя Вячеслава Валерійовича, 

Голованову Наталю Вікторівну, 

Капінус Олександру Ярославівну, 

Кузьменка Сергія Леонідовича, 

Міщана Олександра Олександровича, 

Озаровську Анастасію Вікторівну, 

Олентьєва Романа Володимировича, 

Павлова Єгора Олеговича, 

Юсипа Олега Львовича; 

– четвертий рік навчання: 

Алфьорову Ольгу Сергіївну, 

Грабар Наталію Сергіївну, 

Звіздай Оксану Василівну, 

Кухареву Ганну Петрівну, 

Лєтнєву Ольгу Сергіївну, 

Лукашова Олександра Олександровича, 

Орлову Ларису Іванівну, 

Сердюкову Олену Євгенівну, 

Черноіваненко Аліну Володимирівну. 

2.3. Завідувачам кафедр, науковим керівникам звернути увагу на усунення 

недоліків, що виявлені в ході атестації аспірантів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Карамишева Д.В. 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 квітня 2018 року, протокол № 3/237-4 

 

Про річну атестацію здобувачів наукового ступеня  

кандидата наук за 2017/2018 н.р. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про річну атестацію здобувачів наукового ступеня кандидата наук 

за 2017/2018 н.р., Вчена рада відзначає, що згідно з п. 50 «Положення про підготовку 

науково-педагогічних та наукових кадрів», затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 (зі змінами) та відповідно до графіка, 

затвердженого наказом директора Інституту «Про атестацію здобувачів наукового 

ступеня кандидата наук у ХарРІ НАДУ при Президентові України» від 

30 березня 2018 р. № 44, 20 квітня 2018 р. відбулась річна атестація здобувачів 

наукового ступеня кандидата наук. 

На засіданні кафедри політології та філософії заслухано звіти 2 здобувачів про 

виконання ними індивідуальних планів роботи. Усіх атестовано позитивно. 

Проте аналіз звітів здобувачів свідчить про такі недоліки в їх роботі: 

– відставання в оприлюдненні результатів наукових досліджень у фахових 

виданнях; 

– порушення термінів підготовки тексту дисертацій; 

– недостатня участь здобувачів у комунікативних заходах Інституту; 

– недостатньо високий рівень якості дисертацій, які виносяться на попередній 

захист. 

Виходячи з вищевикладеного Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Атестувати та перевести на п’ятий рік навчання здобувачів Левченка С.О. та 

Карлова Т.В. 

2. Завідувачу кафедри та науковому керівнику звернути увагу на усунення 

недоліків, що виявлені в ході річної атестації здобувачів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Карамишева Д.В. 
 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 24 квітня 2016 року, протокол № 3/237-5 

 

Про стан розвитку матеріально-технічної бази  

ХарРІ НАДУ у 2017-2018 н.р. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора ХарРІ НАДУ з 

економіко-господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника про стан розвитку 

матеріально-технічної бази ХарРІ НАДУ у 2017-2018 н.р., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію заступника директора ХарРІ НАДУ з економіко-господарської 

роботи і розвитку Д.В. Олійника взяти до уваги. 

2. Структурним підрозділам Інституту зосередити свої зусилля на пошуках 

нових джерел надходжень відповідно до постанови КМУ від 27.08.2010р. №796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності». 

3. Керівникам структурних підрозділів посилити контроль за витратами на 

споживання електроенергії та раціональним використанням матеріальних цінностей 

відповідно до вимог постанови КМУ від 01.03.2014р. №65 «Про економію державних 

коштів та недопущення втрат бюджету». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Бєлову Л.О. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 квітня 2018 року, протокол № 3/237-6 

 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри соціальної і 

гуманітарної політики В.П. Єлагіна, професора кафедри державного управління 

О.Б. Коротич, професора кафедри соціальної і гуманітарної політики В.Г. Бульбу, 

першого заступника директора Д.В. Карамишева про рекомендацію до друку 

навчально-методичних та наукових праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку:  

– навчальний посібник «На шляху до суспільної гармонії (Соціальні системи та 

духовне життя суспільства)». Автори: В.Г. Бульба., О.В. Поступна. Рецензенти: 

В.П. Солових, д.держ.упр., проф., професор кафедри політології та філософії 

ХарРІ НАДУ; Л.М. Хижняк, д.соц.н., проф., професор кафедри прикладної соціології 

та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна. Обсяг: 15,4 обл.-вид. арк. Тираж 300 прим. Коштом авторів; 

– колективну монографію «Інституціональне забезпечення розвитку публічної 

влади на місцевому рівні», підготовлену за результатами міжкафедральної науково-

дослідної роботи «Інституціональне забезпечення розвитку публічної влади на 

місцевому рівні», № держреєстрації 0116U003317. Автори: О.Б. Коротич, Ю.О. Куц, 

С.В. Газарян, Н.М. Мельтюхова, Л.В. Набока, О.В. Грибко, О.В. Решевець, 

Н.В. Фоміцька, О.А. Носик, за заг. ред. д.держ.упр., проф. О.Б. Коротич, к.держ.упр., 

доц. Л.В. Набоки. Рецензенти: д.держ.упр., проф., завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування ІПК ДСЗУ Ворона П.В.; д.держ.упр., проф., завідувач  

кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ Дзюндзюк В.Б.; д.держ.упр., проф., 

начальник кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту НУЦЗУ 

Майстро С.В. Обсяг: 6,5 обл.-вид. арк. Тираж 300 прим. Коштом авторів; 

– монографію «Публічне управління правовою освітою населення в Україні». 

Автор: О.С. Полякова , к.ю.н., доцент кафедри військового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Монографія виконана в рамках 

дисертаційного дослідження на тему «Теоретико-методологічні засади становлення та 

розвитку правової освіти в Україні: публічно-управлінський аспект» (спеціальність 

25.00.01 – теорія та історія державного управління; науковий консультант – д.держ.упр., 

проф., професор кафедри В.Г. Бульба).  Рецензенти: Крюков О.I.,  д.держ.упр.,  проф., 



 

професор кафедри публічного адміністрування в сфері цивільного захисту Навчально-

науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України 

(спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління); Куц Ю.О., д.держ.упр., 

проф., завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

ХарРІ НАДУ (спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління); 

Ромат Є.В, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри маркетингу та реклами Київського 

національного торговельно-економічного університету (спеціальність 25.00.02 – 

механізми державного управління). Обсяг: 16,5 обл.-вид. арк. Тираж 300 прим. Коштом 

автора; 

– збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління». – 

Випуск № 1(53) за 2018 р. – Обсяг: 16,2 обл.-вид. арк. Тираж 300 прим. 

2. Розмістити на сайті ХарРІ НАДУ: 

– збірник тез науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку 

управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи» від 15 березня 2018 р. Обсяг: 

12,9 обл.-вид. арк. 

3. 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 24 квітня 2018 року, протокол № 3/237-7 

 

Про рекомендацію кандидатур від факультету публічного управління  

та адміністрування на призначення стипендії 

Наглядової ради ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши інформацію декана факультету публічного управління та 

адміністрування В.Г. Бульбу про рекомендацію кандидатур від факультету підготовки 

магістрів державного управління на призначення стипендії Наглядової ради 

ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатуру слухачки 1-го курсу денної форми навчання 

факультету публічного управління та адміністрування Машко Наталії Григорівни на 

призначення іменної стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ. (Підстава – витяг з 

протоколу засідання Вченої ради факультету публічного управління та 

адміністрування ХарРІ НАДУ від 19 березня 2018 р. № 8).  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Вченої ради А.В. Мелякова. 

 

 
 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 
 


