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протокол № 4/238 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

 

1 Про обрання на посади науково-педагогічних 

працівників ХарРІ НАДУ 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Носик О.А.  

2 Про організацію стажування та практики здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету 

публічного управління та адміністрування  

Бульба В.Г.  

Проект рішення: 

Бульба В.Г.  

3 Про організацію стажування та практики здобувачів 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівня вищої освіти факультету соціально-економічного 

управління 

Орел Ю.Л. 

Проект рішення: 

Орел Ю.Л. 

 

4 Про затвердження навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, магістр, 

доктор філософії набору 2018 року  

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Мартиненко В.М., 

Латинін М.А., 

Статівка Н.В., 

Дзюндзюк В.Б., 

Горожанкіна В.І.  

 

5 Про розподіл ліцензованого обсягу підготовки фахівців 

за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 

рівнями вищої освіти у 2018 році 

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Орел Ю.Л., 

 Бульба В.Г. 

6 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта А.А. Хлєбникова 

 

Дзюндзюк В.Б.  

Проект рішення: 

Дзюндзюк В.Б. 

7 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Д.В. Спасібова 

 

Орлов О.В. 

Проект рішення: 

Орлов О.В. 

8 Про затвердження додаткових програм до кандидатських 

іспитів зі спеціальностей галузі науки «Державне 

управління»  

Дзюндзюк В.Б.  

Проект рішення: 

Дзюндзюк В.Б. 

9 Про рекомендацію до друку наукових праць 

ХарРІ НАДУ 

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

10 Різне 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 24 травня 2018 року, протокол № 4/238-1 

 

Про обрання на посади науково-педагогічних працівників ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора ХарРІ НАДУ при 

Президентові України Л.О. Бєлової про обрання на посади науково-педагогічних 

працівників:  

- доцент кафедри державного управління – 0,25 ставки; 

- доцент кафедри економічної політики та менеджменту – 1 ставка; 

- професор кафедри управління персоналом та економіки праці – 0,25 ставки; 

- доцент кафедри управління персоналом та економіки праці – 1 ставка; 

- професор кафедри політології та філософії – 0,25 ставки; 

- доцент кафедри політології та філософії – 0,25 ставки; 

- доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики – 0,75 ставки; 

- старший викладач кафедри соціальної і гуманітарної політики – 0,25 ставки; 

- доцент кафедри інформаційних технологій і систем управління – 1 ставка. 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

осіб: професор Амосов Олег Юрійович, професор Статівка Наталія Валеріївна, 

професор Солових Віталій Павлович. 

2. Голова лічильної комісії – професор Амосов О.Ю. 

3. На підставі таємного голосування («за» – 32, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає) вважати, що Кулініч Олег Васильович обраний на посаду доцента 

кафедри державного управління (0,25 ставки). 

4. На підставі таємного голосування («за» – 32, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає) вважати, що Дунаєв Ігор Володимирович обраний на посаду 

доцента кафедри економічної політики та менеджменту (1 ставка). 

5. На підставі таємного голосування («за» – 32, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає) вважати, що Орел Юрій Леонідович обраний на посаду професора 

кафедри управління персоналом та економіки праці (0,25 ставки за сумісництвом). 

6. На підставі таємного голосування («за» – 32, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає) вважати, що Смаглюк Анна Андріївна обрана на посаду доцента 

кафедри управління персоналом та економіки праці (1 ставка). 

7. На підставі таємного голосування («за» – 32, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає) вважати, що Хашиєва Любов Васамбеківна обрана на посаду 

професора кафедри політології та філософії (0,25 ставки). 



 

8. На підставі таємного голосування («за» – 32, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає) вважати, що Хашиєва Любов Васамбеківна обрана на посаду 

доцента кафедри політології та філософії (0,25 ставки). 

9. На підставі таємного голосування («за» – 32, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає) вважати, що Кулініч Олег Васильович обраний на посаду доцента 

кафедри соціальної і гуманітарної політики (0,75 ставки). 

10. На підставі таємного голосування («за» – 32, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає) вважати, що Дзюндзюк Борис В„ячеславович обраний на посаду 

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

11. На підставі таємного голосування («за» – 32, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає) вважати, що Минко Петро Євгенович обраний на посаду доцента 

кафедри інформаційних технологій і систем управління (1 ставка). 

12. Затвердити протокол лічильної комісії з обрання на посади науково-

педагогічних працівників.  

13. 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 травня 2018 року, протокол № 4/238-2 

 

Про організацію стажування та практики здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти факультету публічного управління та адміністрування 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного 

управління та адміністрування В.Г. Бульби про організацію стажування та практики 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

інформацію декана факультету публічного управління та адміністрування  

В.Г. Бульби взяти до уваги. 

1. Деканату факультету публічного управління та адміністрування забезпечити 

організацію і контроль за проведенням стажування та практики слухачів. 

Відповідальний: В.Г. Бульба. 

 

2. Кафедрам державного управління; регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування; права та європейської інтеграції; економічної теорії та фінансів; 

політології та філософії; соціальної і гуманітарної політики забезпечити методичне 

керівництво і контроль за виконанням програм стажування та практик. 

Відповідальні: В.М. Мартиненко, Ю.О. Куц, Л.Ю. Величко,  

О.Ю.Амосов, В.Б. Дзюндзюк, В.П.Єлагін. 

Термін виконання: травень-серпень 2018 р. 

 

3. Забезпечити своєчасне подання слухачами денної форми навчання 

індивідуальних програм стажування,  звітів і відзивів про стажування. 

Відповідальні: В.Г. Бульба,  завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 07 вересня 2018 р. 

 

4. Організувати підготовку слухачами денної форми навчання доповідей на 

науково-практичну конференцію за підсумками стажування. 

Відповідальні: В.Г. Бульба, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 14 вересня 2018 р. 

 

5. Обговорити підсумки стажування слухачів денної форми навчання 

факультету публічного управління та адміністрування та практики слухачів вечірньої, 

заочної та заочно-дистанційної форм навчання факультету публічного управління та 

адміністрування. 



 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 28 вересня 2018 р. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Л.О. Бєлову. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 травня 2018 року, протокол № 4/238-3 

 

Про організацію стажування та практики здобувачів першого (бакалаврського ) 

та другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету соціально-

економічного управління 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету соціально-

економічного управління Ю.Л. Орла про організацію стажування та практики 

здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського рівня) вищої освіти 

ФСЕУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію декана факультету соціально-економічного управління Ю.Л. 

Орла взяти до уваги. 

 

2. Деканату факультету соціально-економічного управління забезпечити 

організацію і контроль за проведенням стажування та практики здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Відповідальний: Ю.Л. Орел 

 

3. Забезпечити своєчасне подання здобувачами першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання звітів і відзивів 

про стажування та практику. 

Відповідальні: Ю.Л. Орел,  

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 08 вересня 2018 р. 

 

4. Завідувачам кафедр державного управління, економічної політики та 

менеджменту, управління персоналом та економіка праці подовжити роботу по 

укладанню угод з профільними організаціями та підприємствами для організації баз 

практик за спеціальностями:  051 “Економіка”,  073 “Менеджмент”, 074 «Публічне 

управління та адміністрування», 076 “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність”. 

 

5. Деканату факультету соціально-економічного управління спільно з 

кафедрами державного управління, економічної політики та менеджменту, 

управління персоналом та економіки праці підготувати звіт щодо проходження 

практики здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня 



 

вищої освіти факультету соціально-економічного управління в 2017/2018 н.р. 

Відповідальні: Ю.Л. Орел,  

В.М. Мартиненко, М.А. Латинін, Н. В. Статівка.  

Термін виконання: до 1 жовтня 2018 р. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Л.О. Бєлову. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 травня 2018 року, протокол № 4/238-4 

 

Про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня бакалавр, магістр, доктор філософії набору 2018 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Карамишева Д.В. про затвердження навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти ступенів «бакалавр», «магістр» і «доктор філософії» за 

освітніми програмами галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

07 «Управління та адміністрування» та 28 «Публічне управління та адміністрування», 

Вчена рада констатує, що проекти навчальних планів підготовки бакалаврів,  

магістрів та докторів філософії за освітніми програмами з галузей знань 05 «Соціальні 

та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» та 28 «Публічне 

управління та адміністрування» були обговорені та рекомендовані рішеннями 

Науково-методичної ради, Науково-експертної ради, а також Вченої ради факультету 

соціально-економічного управління (протокол №5 від 21 травня 2018 року). 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити навчальні плани набору 2018 року: 

- спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування",  

Освітньо-наукова програма  підготовки докторів філософії за денною, 

вечірньою формами навчання освітнього ступеня – доктор філософії 

- спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування",  

освітньо-професійна  програма  "Публічне управління та адміністрування"  

за денною, вечірньою, заочною, заочно-дистанційною формами навчання освітнього 

ступеня – магістр 

- спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування" 

освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування" за 

денною та заочною формами навчання освітнього ступеня - бакалавр 

- спеціальність  073  "Менеджмент" 

освітньо-професійна програма "Бізнес - адміністрування" за денною та 

заочною формами навчання освітнього ступеня – магістр 

- спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність"  

освітньо-професійна  програма "Організація та економіка підприємницької 

діяльності" за денною та заочною формами навчання освітнього ступеня – магістр 

- спеціальність 051 "Економіка" 

освітньо-професійна  програма "Управління персоналом та економіка 

праці" за денною та заочною формами навчання освітнього ступеня - магістр                      



 

- спеціальність 051 "Економіка" 

освітньо-професійна  програма "Управління персоналом та економіка 

праці" за денною та заочною формами навчання освітнього ступеня - бакалавр 

- спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність "  

освітньо-професійна  програма "Організація та економіка підприємницької 

діяльності" за денною та заочною формами навчання освітнього ступеня – бакалавр  

- спеціальність 073 "Менеджмент"  

освітньо-професійна  програма "Менеджмент" за денною та заочною 

формами навчання освітнього ступеня – бакалавр. 

2. Деканам факультетів публічного управління та адміністрування (Бульба В.Г.) 

та соціально-економічного управління (Орел Ю.Л.), начальнику відділу з координації 

наукової роботи та докторантури (Кузнецов А.О.), підготувати робочі навчальні 

плани підготовки здобувачів вищої освіти відповідних ступенів на 2018-2019 

навчальний рік до 15 червня 2018 року. 

3. Відділу організації освітнього процесу (Горожанкіна В.І.) розробити проект 

розрахунку навчального навантаження НПП на  2018-2019 навчальний рік до 30 

червня 2018 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 травня 2018 року, протокол № 4/238-5 

 
Про розподіл ліцензованого обсягу підготовки фахівців за першим 

(бакалаврським) та другим(магістерським) рівнями вищої освіти у 2018 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Карамишева Д.В.  про розподіл ліцензованого обсягу підготовки фахівців 

за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти у 2018 

році, Вчена рада УХВАЛИЛА: відповідно до п.п. 8, 9 розділу XV «Умов прийому до 

закладів вищої освіти України в 2018 році», затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 13.10.2017 р. № 1378 та зареєстровані в Міністерстві 

юстиції України 14.11.2017 р. № 1397/31265: 

1. Затвердити розподіл ліцензованого обсягу у 2018 році за формами навчання 

(додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева 

 

 
 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
 

  



 

                                                                              Додаток 

 до рішення Вченої ради 

                                                                                                              від 24.05.2018 р. № 4/238-5 

 

 

Розподіл ліцензованого обсягу за спеціальностями  

та формами навчання у 2018 році 

 

№ 

з/р 

Ступінь 

вищої 

освіти 

Код та назва 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Вечірня 

форма 

1.  бакалавр 051 Економіка 50 25 25  

2.  магістр 051 Економіка 40 20 20  

3.  бакалавр 073 Менеджмент 100 50 50  

4.  магістр 073 Менеджмент 80 30 50  

5.  бакалавр 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

50 25 25  

6.  магістр 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

40 20 20  

7.  бакалавр 281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

75 55 20  

8.  магістр 281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

650 50 550 50 

 

 

 

Перший заступник директора         Д.В. Карамишев 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 травня 2018 року, протокол № 4/238-6 

 

Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

 дослідження аспіранта А.А. Хлєбникова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

філософії В.Б. Дзюндзюка про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта А.А. Хлєбникова, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити тему дисертації аспіранта Хлєбникова Артема Андрійовича 

«Розвиток системи надання публічних послуг в Україні» (попередня редакція: 

«Державні цільові програми як інструмент публічного управління»), науковий 

керівник – д.держ.упр., проф. О.І. Крюков. Підстава: витяг з протоколу засідання 

Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 16.05.2018 р., № 5. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 травня 2018 року, протокол № 4/238-7 

 

Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

 дослідження аспіранта Д.В. Спасібова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри інформаційних 

технологій і систем управління О.В. Орлова про уточнення і затвердження теми 

дисертаційного дослідження аспіранта Д.В. Спасібова, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити тему дисертації аспіранта Спасібова Дмитра Вікторовича 

«Електронне урядування в системі надання адміністративних послуг» (попередня 

редакція: «Електронне урядування як механізм забезпечення надання 

адміністративних послуг»), науковий керівник – к.т.н., доц. П.С. Клімушин. Підстава: 

витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 16.05.2018 р., 

№ 5. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 травня 2018 року, протокол № 4/238-8 

 

Про затвердження додаткових програм до кандидатських іспитів зі 

спеціальностей  галузі науки «Державне управління» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

філософії В.Б. Дзюндзюка 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. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

ХарРІ НАДУ А.О. Кузнецову і головам екзаменаційних комісій забезпечити 

дотримання встановленого порядку проведення кандидатського іспиту. 

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 

аспіранта кафедри політології та філософії  

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Хлєбникова Артема Андрійовича 

  

Тема: «Розвиток системи надання публічних послуг в Україні» 

 

Науковий керівник 

 д.держ.упр., проф. О.І. Крюков 

 

_________________ 

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 16 травня 2018 р., протокол № 5 

 

 

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 24 травня 2018 р., протокол № 4/238-8 

 

 

Вчений секретар  

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

 

          

 _____________________ 

                (підпис) 



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспіранта кафедри політології та філософії  

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Хлєбникова Артема Андрійовича 

  

Тема: «Розвиток системи надання публічних послуг в Україні» 

 

1. Поняття «послуга». Зв‟язок послуги, потреби і блага.  

2. Види послуг в публічному управлінні. 

3. Система надання публічних послуг, її елементи. 

4. Основні суб‟єкти відносин у сфері надання публічних послуг. 

5. Вплив споживачів на якість публічних послуг. 

6. Особливості розвитку системи надання публічних послуг у країнах з 

нерозвиненим інституційним середовищем. 

7. Особливості нормативно-правового регулювання надання публічних послуг 

в Україні. 

8. Оцінювання ефективності надання публічних послуг. 

9. Основні проблеми розвитку системи надання публічних послуг в Україні. 

10. Маркетингова модель управління розвитком системи публічних послуг. 

11. Електронне урядування у системі надання публічних послуг. 

12. Шляхи підвищення якості публічних послуг в Україні. 

13. Соціальне партнерство у наданні публічних послуг в Україні. 

14. Аутсорсинг як напрям підвищення ефективності надання публічних послуг 

в Україні. 

15. Роль та функції громадських організацій у розвитку системи надання 

публічних послуг в Україні. 

 

 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 16 травня 2018 р., протокол № 5 

 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев       

 

_____________________ 



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.01 – теорія та історія державного управління 

аспіранта кафедри політології та філософії 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Кухаревої Ганни Петрівни 

 

Тема: «Світові тенденції розвитку концепцій публічного управління» 

 

Науковий керівник  

д.держ.упр., проф. Дзюндзюк В.Б. 

 

____________________ 

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 16 травня 2018 р., протокол № 5 

 

 

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 24 травня 2018 р., протокол № 4/238-8 

 

 

Вчений секретар  

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

 

          

 _____________________ 

                (підпис) 



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.01 – теорія та історія державного управління 

аспіранта кафедри політології та філософії 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Кухаревої Ганни Петрівни 

 

Тема: «Світові тенденції розвитку концепцій публічного управління» 

 

1. Еволюція концепцій публічного управління. 

2. Класична (традиційна) концепція публічного управління. 

3. «Новий публічний менеджмент» (New Public Management). 

4. «Належне урядування» (Good Governance). 

5. «Нео-веберівська держава» (New Weberian State). 

6. «Пост-новий публічний менеджмент» (Post New Public Management). 

7. «Мережеве врядування» (Network Governance). 

8. «Урядування публічної цінності» (Public Value Governance) 

9. «Урядування цифрової ери» (Digital Era Governance). 

10. Публічне управління в європейських країнах. 

11. Публічне управління в англосаксонських країнах. 

12. Публічне управління в азіатських країнах. 

13. Підходи до оцінювання ефективності публічного управління. 

14. Сучасні тенденції розвитку концепцій публічного управління. 

15. Основні напрями реформування публічного управління в Україні з 

урахуванням світового досвіду. 

 

 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 16 травня 2018 р., протокол № 5 
 

 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев       

 

_____________________ 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 травня 2018 року, протокол № 4/238-9 

 

Про рекомендацію до друку наукових праць ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про рекомендацію до друку 

наукових праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку:  

– збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління». – 

Випуск № 2(61) за 2018 р. – Обсяг: 17,3 обл.-вид. арк. Тираж 300 прим. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 
 

  

  
 


