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28 квітня 2017 р.  

протокол № 4/227 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

 

1 Про звітування аспірантів, докторантів ХарРІ НАДУ  

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

 

2 Про річну атестацію здобувачів наукового ступеня 

кандидата наук за 2016/2017 н.р. 

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

 

3 Про затвердження Положення про порядок та умови 

обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін 

в ХарРІ НАДУ 

Бульба В.Г., 

Минко П.Є. 

Проект рішення: 

Олешко А.М.  

 

4 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження аспірантки 

А.А. Батюк 

Статівка Н.В. 

Проект рішення: 

Статівка Н.В. 

 

5 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження аспірантки 

А.А. Митник 

 

Величко Л.Ю. 

Проект рішення: 

Величко Л.Ю. 

 

6 Про затвердження додаткових програм до кандидатських 

іспитів зі спеціальностей галузі науки «Державне 

управління»  

Величко Л.Ю., 

Статівка Н.В. 

Проект рішення: 

Величко Л.Ю., 

Статівка Н.В. 

 

7 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

Орлов О.В. 

Проект рішення: 

Орлов О.В. 

 

8 Про проект структури ХарРІ НАДУ 

 

Бєлова Л.О. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В., 

Носик О.А. 

 

9 Різне 

 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 квітня 2017 року, протокол № 4/227-1 
 

Про звітування аспірантів та докторантів ХарРІ НАДУ 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації 

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

звітування аспірантів та докторантів за період з вересня 2016 року по квітень 2017 

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 графіка, 

затвердженого наказом директора Інституту «Про звітування аспірантів та 

докторантів за результатами виконання індивідуального плану роботи у ХарРІ 

НАДУ при Президентові України» від 31 березня 2017 року № 48, з 10 по 21 квітня 

2017 року відбулось звітування аспірантів та докторантів щодо стану виконання 

індивідуальних планів роботи. 

На засіданнях кафедр політології та філософії, регіонального розвитку та 

місцевого самоврядування, економічної політики та менеджменту, соціальної і 

гуманітарної політики, інформаційних технологій і систем управління заслухано 

звіти 7 докторантів про виконання ними індивідуальних планів роботи. Усіх 

атестовано позитивно. 

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. 

Виходячи з вищевикладеного Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. На підставі звітів та висновків наукових консультантів атестувати за 

період з вересня 2016 року по квітень 2017 року докторантів, які виконали 

індивідуальні плани роботи в повному обсязі: 

Дунаєва Ігоря Володимировича, 

Котукова Олександра Анатолійовича, 

Поступну Олену Вікторівну, 

Серенка Артема Олексійовича, 

Хашиєву Любов Васамбеківну. 



2. На підставі звітів та висновків наукових консультантів атестувати за 

період з жовтня 2016 року по квітень 2017 року докторантів, які виконали 

індивідуальні плани роботи в повному обсязі: 

Решевець Олесю Володимирівну, 

Садовську Ліну Миколаївну. 

3. Завідувачам кафедр, науковим консультантам звернути увагу на усунення 

недоліків, що виявлені в ході звітування докторантів. 

На засіданнях кафедр державного управління; економічної політики та 

менеджменту; регіонального розвитку та місцевого самоврядування; економічної 

теорії та фінансів; управління персоналом та економіки праці; права та 

європейської інтеграції; інформаційних технологій і систем управління; соціальної 

і гуманітарної політики; політології та філософії заслухано звіти 68 аспірантів про 

виконання ними індивідуальних планів роботи. 

Аспіранту другого року навчання без відриву від виробництва кафедри 

державного управління Мещеряковій Н.М. перервано навчання у зв’язку з 

відпусткою по догляду за дитиною до 23 червня 2019 року. 

Аспіранту другого року навчання з відривом від виробництва 

Шевченко О.М. продовжено навчання в аспірантурі після переривання у зв’язку з 

відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 21 квітня 

2017 року, тому участі у звітуванні на кафедрі вона не приймала. 

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 керівників атестувати за період з 

жовтня 2016 року по квітень 2017 року аспірантів денної форми навчання, які 

виконали індивідуальні плани роботи в повному обсязі: 

 – перший рік навчання: 

Знаткову Олену Миколаївну, 

Зюзя Дмитра Володимировича, 

Лісман Тетяну Анатоліївну, 

Марченко Дарину Володимирівну, 

Нікітенка Олексія Євгеновича, 

Пільгун Маргариту Валеріївну. 

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

вересня 2016 року по квітень 2017 року аспірантів з відривом від виробництва, які 

виконали індивідуальні плани роботи в повному обсязі: 

 – другий рік навчання: 

Білуху Лілію Анатоліївну, 



Венжика Юрія Юрійовича, 

Городничева Кирила Юрійовича, 

Кустрю Яну Олександрівну, 

Нікіпєлову Євгенію Миколаївну, 

Свиридову Ганну Олександрівну, 

Хлєбникова Артема Андрійовича, 

Чернятіну Вікторію Анатоліївну; 

 – третій рік навчання: 

Батюк Анну Анатоліївну, 

Громико Олену Ігорівну, 

Пахніна Миколу Леонідовича, 

Прилипчук Оксану Вікторівну, 

Решевця Ігоря Володимировича. 

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

жовтня 2016 року по квітень 2017 року аспірантів вечірньої форми навчання, які 

виконали індивідуальні плани роботи в повному обсязі: 

 – перший 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. 

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

жовтня 2016 року по квітень 2017 року аспірантів без відриву від виробництва, які 

виконали індивідуальні плани роботи в повному обсязі: 

 – перший рік навчання: 

Горла Максима Вікторовича, 

Єфімова Юрія Вікторовича, 

Панова Віталія Володимировича, 

Черняка Михайла Євгенійовича. 

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

вересня 2016 року по квітень 2017 року аспірантів без відриву від виробництва, які 

виконали індивідуальні плани роботи в повному обсязі: 

 – другий рік навчання: 

Балуту Інну Вікторівну, 

Бондаренко Діану Петрівну, 

Вахітова Руслана Фаільйовича, 

Верхогляда Дениса Володимировича, 

Гірмана Олега Сергійовича, 

Голованову Наталю Вікторівну, 

Капінус Олександру Ярославівну, 

Кузьменка Сергія Леонідовича, 



Міщана Олександра Олександровича, 

Озаровську Анастасію Вікторівну, 

Олентьєва Романа Володимировича, 

Павлова Єгора Олеговича, 

Тройна Олега Володимировича, 

Юсипа Олега Львовича; 

 – третій рік навчання: 

Алфьорову Ольгу Сергіївну, 

Бабічева Анатолія Валерійовича, 

Грабар Наталію Сергіївну, 

Заскалкіну Оксану Михайлівну, 

Звіздай Оксану Василівну, 

Кухареву Ганну Петрівну, 

Лєтнєву Ольгу Сергіївну, 

Лукашова Олександра Олександровича, 

Митник Алєсю Анатоліївну, 

Орлову Ларису Іванівну, 

Рибчича Івана Євстахійовича, 

Сердюкову Олену Євгенівну, 

Скупченко Діану Олександрівну, 

Черноіваненко Аліну Володимирівну; 

 – четвертий рік навчання: 

Камок Тетяну Володимирівну, 

Кучеряву Каріну Якупівну, 

Литвиненка Максима Владиславовича, 

Назаренко Олену Миколаївну, 

Носик Оксану Анатоліївну, 

Поліщука Володимира Вадимовича. 

6. Стосовно аспіранта третього року навчання з відривом від виробництва 

Радченко Оксани Олександрівни, якій було перервано навчання у зв’язку з 

відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до 17 липня 

2017 року направлено подання до НАДУ при Президентові України щодо 

відрахування з аспірантури за власним бажанням у зв’язку із сімейними 

обставинами. 

7. Стосовно аспіранта четвертого року навчання без відриву від виробництва 

Добош Юлії Олександрівни направлено подання до НАДУ при Президентові 

України щодо відрахування з аспірантури у зв’язку з погіршенням стану здоров’я 

та неможливістю виконувати дисертаційне дослідження. 

8. Стосовно аспіранта другого року навчання без відриву від виробництва 

Ситника А.Ю. направлено подання до НАДУ при Президентові України щодо 

відрахування з аспірантури у зв’язку з погіршення стану здоров’я дитини, яка 

перебуває під його опікою, та неможливістю виконувати дисертаційне 

дослідження. 

9. Аспірантам кафедри права та європейської інтеграції другого року 

навчання без відриву від виробництва Гузю Вячеславу Валерійовичу та третього 

року навчання без відриву від виробництва Заскалкіну Артему Сергійовичу 

перенести атестацію на травень 2017 року у зв’язку із неможливістю особисто 

представити звіти з виконання ними індивідуальних планів роботи на засіданні 



кафедри за виробничих обставин. Конкретну дату проведення атестації для 

означених вище осіб узгодити в індивідуальному порядку. 

10. Завідувачам кафедр, науковим керівникам звернути увагу на усунення 

недоліків, що виявлені в ході атестації аспірантів. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Карамишева Д.В. 

 

 
 

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 28 квітня 2017 року, протокол № 4/227-2 

 

Про річну атестацію здобувачів наукового ступеня  

кандидата наук за 2016/2017 н.р. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації 

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

річну атестацію здобувачів наукового ступеня кандидата наук за 2016/2017 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 

31 березня 2017 р. № 49, 21 квітня 2017 р. відбулась річна атестація здобувачів 

наукового ступеня кандидата наук. 

На засіданні кафедри політології та філософії заслухано звіти 3 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 четвертий рік навчання здобувачів 

Левченка С.О., Карлова Т.В., Забейвороту Т.В. 

2. Завідувачу кафедри та науковим керівникам 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 
 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 квітня 2017 року, протокол № 4/227-3 

 

Про затвердження Положення про порядок та умови обрання 

здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін в ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету підготовки 

магістрів державного управління В.Г. Бульби та декана факультету соціально-

економічного управління П.Є. Минка про затвердження Положення про порядок та 

умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін в ХарРІ НАДУ, 

Вчена рада констатує, що проект Положення про порядок та умови обрання 

здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін в ХарРІ НАДУ розроблений 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу Президента Національної 

академії державного управління від 14 лютого 2017 року №87 «Про затвердження 

положення про порядок обрання слухачами вибіркових навчальних дисциплін» та 

схвалений рішенням Науково-методичної ради (протокол №2 від 22 березня 2017 

року). Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої 

освіти вибіркових дисциплін в ХарРІ НАДУ (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 
 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
 

 

 

 

 

  



Додаток 1 

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

від 28 квітня 2017р.  

протокол № 4 /227-3 

  

Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових 

дисциплін у Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення розроблено з метою конкретизації процедури формування переліку 

та подальшого вивчення здобувачами вищої освіти дисциплін з циклу вибіркових 

навчальних дисциплін. 

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

(ст.62, пункт 15) та визначає процедуру проведення та оформлення запису здобувачів на 

вивчення вибіркових навчальних дисциплін, передбачених відповідною освітньою 

програмою, навчальними планами в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків 

загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти. 

1.3. До переліку дисциплін навчального плану входять як нормативні навчальні 

дисципліни, які є обов’язковими для вивчення всіма здобувачами, так і вибіркові 

навчальні дисципліни, які здобувачі обираюсь самостійно. 

1.4. Вибіркові навчальні дисципліни здобувача вищої освіти – це дисципліни, які 

вводяться вищим навчальним закладом з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних 

потреб здобувачів, посилення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку 

праці та ефективного використання можливостей закладу, врахування регіональних 

потреб тощо. 

 

2. Порядок реалізації вільного вибору навчальних дисциплін слухачами 

ФПМДУ ХарРІ НАДУ 

 

2.1. Реалізація вільного вибору слухачів факультету підготовки магістрів 

державного управління (далі – ФПМДУ) у Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України (далі - Інститут) передбачає вибір окремого блоку дисциплін (профілізації) з 

наданого переліку блоків вибіркових навчальних дисциплін. 

2.2. Завідувачі кафедр, що пропонують вибіркові навчальні дисципліни, 

забезпечують підготовку навчально-методичного комплексу цих дисциплін. 

2.3. Вивчення вибіркових дисциплін починається з другого семестру першого 

курсу для слухачів денної форми навчання та з другого курсу для слухачів заочної та 

вечірньої форми навчання. 

2.4. Перелік навчальних дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік 

може змінюватись. 

2.5. Право вибору надається усім слухачам. Кількість кредитів ЄКТС, що припадає 

на вибіркові навчальні дисципліни для слухачів спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» визначається Вченою радою Національної академії державного 

управління при Президентові України із загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених 

для даного рівня вищої освіти. 

2.6. Відповідальність за організацію роботи зі слухачами щодо вибору навчальних 

дисциплін несе декан ФПМДУ Інституту. 



2.7. Обрання слухачами блоку вибіркових навчальних дисциплін проводиться у два 

етапи: на першому етапі визначаються найбільш релевантні із тих, що були запропоновані 

кафедрами для формування індивідуальної освітньої траєкторії, на другому етапі – слухач 

за принципом пріоритетності обирає блок дисципліни, який вивчатиме. 

2.8. І етап вибору дисциплін проводиться відділом прийому, розподілу слухачів та 

зв’язків з випускниками Інституту під час вступу на навчання протягом червня - серпня  

2.9. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових навчальних дисциплін, до 1 

квітня кожного навчального року подають до відділу прийому, розподілу слухачів та 

зв’язків з випускниками Інституту список вибіркових навчальних дисциплін з їх 

анотаціями, які будуть запропоновані вступникам для вибору. 

2.10. Відділ прийому, розподілу слухачів та зв’язків з випускниками спільно з 

деканатом ФПМДУ, кафедрами та органами слухацького самоврядування Інституту 

забезпечують: 

- інформування вступників про порядок та процедуру вибору блоку навчальних 

дисциплін; 

- ознайомлення вступників з анотованим змістом блоку вибіркових дисциплін, що 

пропонується для вибору слухачам; 

- консультування вступників з питань вибору блоку навчальних дисциплін, 

оперативну інформаційну підтримку процедури вибору. 

2.11. Під час І етапу вступникам пропонується заповнити відповідну форму 

(Додаток 1). При заповненні форми, вступник повинен для кожної профілізації (блоку 

запропонованих дисциплін) поставити певну кількість балів: «0» - блок дисциплін не 

зацікавив, «1» - нейтральне ставлення, «2» -  викликає інтерес. 

2.12. На підставі аналізу опитування вступників, по закінченню І етапу 

визначаються найпопулярніші профілізації (блоки вибіркових дисциплін). Відбір 

профілізацій (блоків вибіркових дисциплін) на І етапі проводиться шляхом їх 

рейтингування, виходячи із сумарної кількості балів, які поставлять вступники. 

2.13. Відповідно до контингенту слухачів, які мають обирати дисциплін, деканатом 

ФПМДУ Інституту визначається кількість профілізацій (блоків дисциплін), які проходять 

до ІІ етапу (за умови формування відповідних потоків та груп). 

2.14. ІІ етап вибору дисциплін проводиться деканатом ФПМДУ протягом вересня. 

2.15. Під час ІІ етапу вибору слухачі мають розставити для кожної із 

запропонованих профілізацій (блоків дисциплін) пріоритет її вивчення від 1 – найвищого 

поступово до найнижчого (Додаток 2). 

2.16. За результатами ІІ етапу ФПМДУ наказом директора Інституту до 30 вересня 

затверджує списки слухачів академічних груп за обраними профілізаціями (блоками 

дисциплін).  

Термін проведення процедури вибору слухачами навчальних дисциплін 

визначається із необхідності своєчасного планування та організації освітнього процесу 

(формування контингенту слухачів у групах для планування навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників), його методичного і кадрового забезпечення. 

2.17. Кількість слухачів у групі, визначається наказом директора Інституту і, як 

правило, повинна бути не менше ніж 5 (7) осіб для денної, 9 (10) для вечірньої та 18 для 

заочної форм навчання. Цей наказ є підставою для розрахунку навчального навантаження. 

А для слухачів з цього моменту вибіркова навчальна дисципліна стає обов’язковою.  

2.18. У випадку, якщо слухач не визначився з профілізацією (блоком вибіркових 

навчальних дисциплін) та не подав заповнену форму у визначені терміни, декан ФПМДУ 

здійснює запис такого слухача до певної академічної групи самостійно та здійснює 

ознайомлення його з відповідним наказом. 

 



3. Порядок реалізації вільного вибору навчальних дисциплін студентами 

ФСЕУ ХарРІ НАДУ 

 

3.1. Реалізація вільного вибору студентами факультету соціально-економічного 

управління (далі – ФСЕУ) у Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Інститут) 

здійснюється шляхом: 

- вибору навчальних дисциплін з наданого переліку вибіркових навчальних 

дисциплін; 

- вибору блоку навчальних дисциплін з наданого переліку блоків навчальних 

дисциплін (далі – Блок), який включає переважно фахові дисципліни, що визначають 

спеціалізовану підготовку студента в межах обраної освітньої програми, і спрямований на 

поліпшення здатності студента до працевлаштування за обраним фахом;. 

3.2. Завідувачі кафедр, що пропонують вибіркові навчальні дисципліни, 

забезпечують підготовку навчально-методичного комплексу цих дисциплін. 

3.3. Право вибору надається усім студентам. Перелік вибіркових навчальних 

дисциплін та кількість кредитів ЄКТС, що припадає на їх вивчення, визначається 

відповідним навчальним планом.. 

3.4. Відповідальність за організацію роботи зі студентами щодо вибору навчальних 

дисциплін (Блоків) несе декан ФСЕУ Інституту. 

3.5. Обрання студентами навчальних дисциплін (Блоків) проводиться ФСЕУ за 

участю випускових кафедр  

3.6. Заходи з організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін здійснюються 

у навчальному році, що передує навчальному року, у якому заплановане вивчення цих 

дисциплін. Студенти реалізовують своє право вибору навчальних дисциплін (Блоків) на 

початку весняного семестру, як правило у лютому-березні, який передує навчальному 

року, в якому передбачене їх вивчення. 

Для студентів, які навчаються за освітніми програмами, де вільний вибір 

заплановано у першому навчальному році, вибір організовується впродовж перших трьох 

тижнів навчання. 

Терміни проведення процедури вибору студентами навчальних дисциплін 

визначаються із необхідності своєчасного планування та організації освітнього процесу 

(формування контингенту студентів у групах і потоках для планування навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників), його методичного і кадрового 

забезпечення. 

3.7. Деканат ФСЕУ спільно з випусковими кафедрами Інституту та органами 

студентського самоврядування забезпечують 

- інформування студентів про порядок та процедуру вибору; 

- ознайомлення студентів з програми навчальних дисциплін, що пропонується 

для вибору студентам; 

- консультування студентів з питань вибору навчальних дисциплін, оперативну 

інформаційну підтримку процедури вибору. 

3.8. Під час вибору студенти мають заповнити анкету, що наведена у додатку 3. 

3.9. Обраною вважається: 

- навчальна дисципліна, яку обрали не менше ніж 2/3 студентів.  

- блок навчальних дисциплін, який обрали не менше ніж 12 (15) осіб (за денною 

формою) та 50(52) особи (за заочною) Кількісні обмеження, передбачені цим пунктом, не 

поширюються на ті випадки, коли певний Блок дисциплін обрали всі студенти, які 

навчаються на вказаній освітній програмі. 

Якщо на вивчення вибіркової навчальної дисципліни (Блоку) записалось менше 

необхідної кількості студентів, то така дисципліна (Блок) вважається не обраною, а 

студентам пропонується обрати зі списку (скорегований список) дисциплін, які обрані чи 



умовно обрані іншими студентами. Умовно обраними вважаються дисципліни (Блоки), 

для вивчення яких у групі не вистачає найменшої кількості студентів. 

3.10. Студент, який не визначився з вибірковими навчальними дисциплінами 

(Блоками) та без поважних причин не подав заповнену форму у визначені терміни, 

вважається таким, що делегував своє право вибору дисциплін (Блоку) завідувачу 

випускової кафедри  

3.11. На підставі аналізу опитування студентів деканатом ФСЕУ до 30 вересня (15 

березня) визначаються навчальні дисципліни (Блоки), які будуть викладатись на 

відповідному курсі.  

3.12. Перелік обраних навчальних дисциплін (Блоків) погоджується першим 

заступником директора Інституту і є підставою для складання робочих навчальних планів, 

для розрахунку навчального навантаження науково-педагогічних працівників Інституту на 

навчальний рік та складання розкладу занять.  

 

4. Прикінцеві положення 

 

4.1. Анкети здобувачів вищої освіти, з підсумками вільного вибору, розпорядження 

про формування груп зберігаються упродовж всього терміну навчання слухачів 

(студентів) за відповідним освітнім рівнем. 

 

 

 

Перший заступник директора    Д.В. Карамишев 



Додаток 2 

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

від 28 квітня 2017р.  

протокол № 4 /227-3 

 

Перелік профілізацій 

(блоків навчальних дисциплін за вибором) 

зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

 

Назва профілізації  

(блоку вибіркових навчальних дисциплін)  

Розподіл балів за кожним блоком 

дисциплін 

0 балів – не 

зацікавив 

1 бал – 

нейтральне 

ставлення 

2 бали – 

викликає 

інтерес 

    

    

    

    

    

Слухач _______________    _______________________________________ 

             (підпис)      (П.І.Б. слухача) 

 

  



Додаток 3 

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

від 28 квітня 2017р.  

протокол № 4/227-3 

 

Перелік профілізацій 

(блоків навчальних дисциплін за вибором) 

 зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

 

 

Назва профілізації  

(блоку вибіркових навчальних дисциплін) 

Визначення профілізацій за 

пріоритетом їх вивчення 

  

  

  

  

  

Слухач _______________    _______________________________________ 

             (підпис)      (П.І.Б. слухача) 

  



Додаток 4 

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

від 28 квітня 2017р.  

протокол № 4/227-3 

  

 

Перелік навчальних дисциплін 

 (блоків навчальних дисциплін)  за вибором  

зі спеціальності «___________________»,  

освітньо-професійної програми______________________________ 

для здобувачів освітнього ступеня «__________» 20____року вступу 

__________форми навчання  на 20___-20____навчальний рік 

 

№
 з

/п
 Шифр 

навчальної 

дисципліни 

(Блоку) 

Назва навальної дисципліни (Блоку) 

Вибір 

(робиться 

позначення 

"+") 

1 
    

    

2 
    

    

 

Студент _______________    _______________________________________ 

             (підпис)      (П.І.Б. студента) 

 

 

 

 

 
  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 квітня 2017 року, протокол № 4/227-4 

 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності 

дисертаційного дослідження аспірантки А.А. Батюк 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри управління 

персоналом та економіки праці Н.В. Статівки про уточнення і затвердження теми 

та зміну шифру спеціальності дисертаційного дослідження аспірантки А.А. Батюк, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертації аспірантки Батюк Анни Анатоліївни 

«Державне регулювання ринку праці молоді в Україні» (попередня редакція: 

«Державне регулювання молодіжного ринку праці»), науковий керівник – 

д.держ.упр., проф. Н.В. Статівка. Підстава – витяг з протоколу засідання Науково-

експертної ради ХарРІ НАДУ від 20.04.2017 р. № 4. 

2. Змінити шифр спеціальності дисертації аспірантки Батюк Анни 

Анатоліївни з 25.00.01 – теорія та історія державного управління на 25.00.02 – 

механізми державного управління. 

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 28 квітня 2017 року, протокол № 4/227-5 

 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності 

дисертаційного дослідження аспірантки А.А. Митник 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри права та 

європейської інтеграції Л.Ю. Величко про уточнення і затвердження теми та зміну 

шифру спеціальності дисертаційного дослідження аспірантки А.А. Митник, Вчена 

рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертації аспірантки Митник Алєсі Анатоліївни 

«Механізми взаємодії держави та бізнесу на регіональному рівні» (попередня 

редакція: «Взаємовідносини держави і бізнесу на регіональному рівні в умовах 

євроінтеграції України»). Науковий керівник – к.держ.упр., проф. О.О. Труш. 

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

20.04.2017 р. № 4. 

2. Змінити шифр спеціальності дисертації аспірантки Митник Алєсі 

Анатоліївни з 25.00.01 – теорія та історія державного управління на 25.00.02 – 

механізми державного управління. 

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 28 квітня 2017 року, протокол № 4/227-6 

 

Про затвердження додаткових програм до кандидатських іспитів зі 

спеціальностей галузі науки «Державне управління» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри права та 

європейської інтеграції Л.Ю. Величко, завідувача кафедри управління персоналом 

та економіки праці Н.В. Статівки про затвердження додаткових програм до 

кандидатських іспитів зі спеціальностей галузі науки «Державне управління», 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити додаткові програми до кандидатських іспитів зі 

спеціальностей галузі науки «Державне управління» (додаються). 

2. Завідувачу сектора підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів 

управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи 

ХарРІ НАДУ В.М. Монастирному і головам екзаменаційних комісій забезпечити 

дотримання встановленого порядку проведення кандидатських іспитів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспірантки кафедри права та європейської інтеграції 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Митник Алєсі Анатоліївни 
 

Тема: «Механізми взаємодії держави та бізнесу на регіональному рівні» 

 

 

Науковий керівник:  

к.держ.упр., проф. О.О. Труш  

 

 

___________________ 

                (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 20 квітня 2017 р., протокол № 4 

 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 

 

____________________ 

               (підпис) 

 

 

Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України від 28 квітня 2017р., протокол № 14/227-6 

 

Вчений секретар  

к.і.н., доц. А.В. Меляков                       

 

          

 _____________________ 

                (підпис) 



Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспірантки кафедри права та європейської інтеграції 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Митник Алєсі Анатоліївни 
 

Тема: «Механізми взаємодії держави та бізнесу на регіональному рівні» 

 

1. Теоретичні основи формування механізмів взаємодії держави та бізнесу.  

2. Соціально-економічні передумови та суперечності взаємодії держави, 

суспільства та бізнесу. 

3. Теоретико-концептуальні моделі взаємодії держави та бізнесу. 

4. Особливості взаємодії держави та бізнесу на регіональному рівні. 

5. Обґрунтування сутності механізмів управління державно-приватними 

відносинами на регіональному рівні. 

6. Структура механізмів управління державно-приватними відносинами на 

регіональному рівні. 

7. Особливості функціонування механізмів взаємодії держави та бізнесу на 

регіональному рівні в Україні. 

8. Стан суб’єктно-об’єктних відносин у системі взаємодії влади та бізнесу. 

9. Проблемні аспекти реалізації механізмів взаємодії державних органів 

влади і бізнес-сектора на регіональному рівні. 

10. Організаційно-правові основи та рівень розвитку державно-приватного 

партнерства в Україні. 

11. Шляхи вдосконалення механізмів взаємодії держави та бізнесу на 

регіональному рівні. 

12.  Інтеграція управлінського потенціалу бізнес-сектора в механізм 

прийняття бюджетних рішень у регіоні. 

13. Стимулювання пріоритетних напрямків розвитку регіону з 

використанням механізмів державно-приватного партнерства. 

14. Розвиток інформаційно-комунікаційного забезпечення механізмів 

взаємодії держави та бізнесу. 

15. Підвищення ролі бізнес-асоціацій у механізмі взаємодії органів влади і 

підприємницького середовища. 

 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 20 квітня 2017 р., протокол № 4 
 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 

_____________________ 

  



Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспірантки кафедри управління персоналом та економіки праці 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Батюк Анни Анатоліївни  

 

Тема: «Державне регулювання ринку праці молоді в Україні» 

 

 

 

Науковий керівник:  

д.держ.упр., проф. Н.В. Статівка  

 

 

___________________ 

                (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 20 квітня 2017 р., протокол № 4 

 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 

 

____________________ 

               (підпис) 

 

 

Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України від 28 квітня 2017 р., протокол № 14/227-6 

 

Вчений секретар  

к.і.н., доц. А.В. Меляков                       

 

          

 _____________________ 

                (підпис) 



Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспірантки кафедри управління персоналом та економіки праці 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Батюк Анни Анатоліївни  

   

Тема: «Державне регулювання ринку праці молоді в Україні» 

 

1. Ринок праці молоді як об’єкт держаного регулювання. 

2. Теоретичні основи формування механізму державного регулювання 

ринку праці молоді. 

3. Суб’єкти та об’єкти державного регулювання ринку праці молоді в 

Україні. 

4. Принципи, функції та інструменти як складові механізму державного 

регулювання ринку праці молоді в Україні.  

5. Нормативно-правове забезпечення держаного регулювання ринку праці 

молоді в Україні. 

6. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці молоді в 

Україні. 

7. Підходи до державного регулювання ринку праці молоді в зарубіжних 

країнах. 

8. Сучасний стан та тенденції економічної активності молоді та 

молодіжного ринку праці в Україні.  

9. Соціальне партнерство як основа взаємовідносин між суб’єктами ринку 

праці молоді в процесі державного регулювання зайнятості молоді в Україні. 

10. Ефективність заходів активної політики сприяння зайнятості молоді. 

11. Моніторинг ринку праці в системі державного регулювання зайнятості 

молоді. 

12. Профорієнтаційні заходи в контексті сприяння працевлаштуванню 

молоді. 

13. Діяльність Державної служби зайнятості України у сфері реалізації 

трудового потенціалу молоді. 

14. Підходи до формування державних та регіональних програм у сфері 

зайнятості молоді. 

15. Шляхи вдосконалення механізму державного регулювання ринку праці 

молоді Україні. 
 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 20 квітня 2017р., протокол № 4 
 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 

_____________________ 

                (підпис) 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 квітня 2017 року, протокол № 4/227-7 

 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри інформаційних 

технологій та систем управління О.В. Орлова про рекомендацію до друку 

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

1. Рекомендувати до друку: 

– монографію «Механізми електронного урядування в інформаційному 

суспільстві». Автори: П.С. Клімушин, Д.В. Спасібов, за ред. О.В. Радченка; 

підготовленої відповідно до плану видань ХарРІ НАДУ на 2016-2017 рр. 

Рецензенти: д.держ.упр., к.т.н., проф. А.І. Семенченко, заслужений діяч науки і 

техніки України, директор Інституту вищих керівних кадрів НАДУ; д.держ.упр, 

проф. А.О. Дєгтяр, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської 

державної академії культури; д.держ.упр, проф. С.В. Майстро, завідувач кафедри 

публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного 

університету цивільного захисту України. Обсяг: 22,44 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 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 квітня 2017 року, протокол № 4/227-8 

 

Про проект структури ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Л.О. Бєлової про проект 

структури ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Проект структури ХарРІ НАДУ (додається). 

2. Порушити клопотання перед НАДУ при Президентові України щодо 

погодження  структури ХарРІ НАДУ. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора 

Л.О. Бєлову. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

  



                                           Додаток 

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

   від 28 квітня 2017 р. № 4/227-8 

 

Структура 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

 

1. Директор 

2. Перший заступник директора 

3. Заступник директора з короткотермінового підвищення кваліфікації 

3'. Заступник директора з економіко-господарської роботи і розвитку 

4. Інженер з охорони праці 

5. Юрисконсульт  

6. Факультет публічного управління та адміністрування 

 6.1. Деканат  

 6.2. Кафедри 

7. Факультет соціально-економічного управління 

 7.1. Деканат  

 7.2. Кафедри  

8. Відділ організації освітнього процесу  

 8.1. Сектор внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

9. Відділ дистанційного навчання та інформатизації  

 9.1. Сектор дистанційного навчання 

10. Редакційно-видавничий сектор 

11. Відділ з координації наукової роботи та докторантури 

 11.1. Сектор експертно-аналітичної роботи  

12. Відділ підвищення кваліфікації кадрів 

13. Відділ документообігу та контролю  

14. Відділ комунікацій і міжнародного співробітництва 

15. Відділ планування фінансів, бухгалтерського обліку і звітності  

 15.1. Сектор планування фінансів і заробітної плати 

16. Відділ експлуатаційно-сервісної роботи  

 16.1. Господарський сектор 

17. Відділ роботи з персоналом 

18. Відділ профорієнтації та конкурсного відбору  

19. Бібліотечний відділ  

20. Гуртожитки - Відділ організаційно-побутових послуг 

21. Навчально-лабораторний комплекс 

 21.1. Лабораторія психолого-соціального супроводу 

 21.2. Відділ інформаційно-технічного забезпечення 

22. Центр підготовки та удосконалення  кваліфікації управлінських кадрів 

(м. Феодосія) 
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