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29 травня 2017 р.  

протокол № 5/228 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ  

 

 

Меляков А.В. 

Проект рішення: 

Меляков А.В. 

  

2 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри державного управління в 

2015-2016 рр. 

 

Карамишев Д.В., 

Мартиненко В.М. 

Проект рішення: 

Мартиненко В.М., 

члени комісії 

 

3 Про організацію стажування та практики слухачів і 

студентів ХарРІ НАДУ  

 

Бульба В.Г.,  

Минко П.Є. 

Проект рішення: 

Бульба В.Г.,  

Минко П.Є. 

 

 

4 Про схвалення навчальних планів галузей знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та 

адміністрування» та 28 «Публічне управління та 

адміністрування» для здобувачів вищої освіти ФСЕУ 

освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр»  

 

Карамишев Д.В., 

Проект рішення: 

Горожанкіна В.І., 

Олешко А.М. 

5 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта 

В.В. Поліщука 

 

Машкаров Ю.Г. 

Проект рішення: 

Орлов О.В. 

 

6 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта М.Л. Пахніна 

Дзюндзюк В.Б. 

Проект рішення: 

Дзюндзюк В.Б. 

 
  



7 Про затвердження додаткових програм до кандидатських 

іспитів зі спеціальностей галузі науки «Державне 

управління»  

Дзюндзюк В.Б., 

Машкаров Ю.Г., 

Мартиненко В.М., 

Карамишев Д.В., 

Єлагін В.П. 

Проект рішення: 

Дзюндзюк В.Б., 

Орлов О.В., 

Мартиненко В.М., 

Латинін М.А., 

Єлагін В.П. 

 

8 Про затвердження теми докторської дисертації 

Д.В. Спасібова та призначення наукового консультанта 

 

 

Машкаров Ю.Г. 

Проект рішення: 

Орлов О.В. 

 

9 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта 

О.О. Лукашова 

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Латинін М.А. 

 

10 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

Єлагін В.П. 

Проект рішення: 

Меляков А.В. 

 

11 Про клопотання щодо присвоєння звання «Заслужений 

працівник освіти України» 

Карамишев Д.В., 

Газарян С.В. 

Проект рішення: 

Носик О.А. 

 

12 Про затвердження Положення про Вчену раду 

Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління 

при Президентові України 

 

Меляков А.В. 

Проект рішення: 

Меляков А.В. 

 

13 Про пропозиції ХарРІ НАДУ при Президентові України 

щодо кандидатур для участі у конкурсі на призначення 

стипендії Харківського міського голови «Обдарованість» 

Минко П.Є. 

Проект рішення: 

Минко П.Є. 

 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 29 травня 2017 року, протокол № 5/228-1 

 

Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

А.В. Мелякова, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Ввести до складу Вченої ради Інституту голову Студентської ради 

факультету соціально-економічного управління Бірюкову Олександру Вадимівну 

(підстава – рішення Вченої ради факультету соціально-економічного управління 

від 17 травня 2017 р., протокол № 7). 

2. Вивести зі складу Вченої ради Інституту студентку факультету соціально-

економічного управління Парадовську Вікторію Володимирівну. 

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 29 травня 2017 року, протокол № 5/228-2 

 

Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної роботи кафедри 

державного управління в 2015-2016 рр. 

 
Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри державного управління 

Мартиненка В.М. про стан навчально-методичної та наукової діяльності кафедри, а 

також висновки комісії з перевірки діяльності зазначеної кафедри у складі: 

Д.В. Карамишев – голова комісії, В.Ф. Золотарьов – заступник  голови, В.Г. Бульба,  

В.І.  Горожанкіна,  А.О.  Кузнецов, О.Ю.Амосов, В.Б. Дзюндзюк  – члени комісії, 

Вчена рада відзначає, що навчально-методична та наукова діяльність кафедри в 

цілому відповідає потребам підготовки магістрів за спеціальностями «Державне 

управління», «Державна служба», «Публічне управління та адміністрування» та 

бакалаврів за спеціальностями «Менеджмент», «Управління персоналом і 

економіка праці»,«Публічне управління та адміністрування» і здійснюється на рівні 

вимог, які висуваються програмою Президента України «Стратегія реформ 2020», 

чинними нормативними документами, керівництвом Національної академії 

державного управління при Президентові України та її Харківським регіональним 

інститутом щодо змісту, методів і форм організації навчального процесу. 

Кафедра у звітному періоді була випусковою за 3 спеціальностями: 

«Державне управління», «Державна служба» і «Публічне управління та 

адміністрування». На кафедрі працюють 13 викладачів, із них:2 доктора наук, 

11кандидатів наук, 3 професора і 9 доцентів. Викладачі кафедри забезпечують 

навчальний процес на належному науково-теоретичному та методичному рівні з 

використанням різноманітних форм і методів, що зумовлює успішну реалізацію 

програм підготовки магістрів державного управління, магістрів державної служби, 

магістрів публічного управління та адміністрування, а також бакалаврів за 

вищеназваними спеціальностями. Заняття, що проводяться на всіх формах 

підготовки, проходять відповідно до затверджених навчальних програм і планів. 

Аудиторне, контрольно-консультативне й науково-методичне навантаження 

виконується в повному обсязі.  

Викладачами кафедри проводяться виїзні заняття до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, зокрема, до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної 

служби, Українського науково-дослідного і навчального центру проблем 

стандартизації, сертифікації, якості органів публічної влади, Харківської обласної 



державної адміністрації, Харківської обласної ради, Харківської міської ради та 

інших органів публічної влади міста Харкова і Харківської області. 

Викладачами кафедри регулярно проводяться відкриті заняття та 

здійснюються взаємовідвідування лекційних та практичних занять з їх подальшим 

обговоренням. 

 Впродовж звітного періоду кафедра пройшла акредитацію за спеціальністю 

«Державна служба» на факультеті підготовки магістрів державного управління та 

здійснила успішний набір студентів на спеціальність «Публічне управління та 

адміністрування». 

Для забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за 

спеціальностями «Державне управління», «Державна служба», «Публічне 

управління та адміністрування», а також бакалаврів за спеціальностями 

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

управління та адміністрування» за всіма дисциплінами, що викладаються, 

сформовано науково-методичні комплекси. 

На кафедрі завершено виконання 2 фундаментальних досліджень у межах 

другої половини робочого дня за темами «Механізми узгодження інтересів 

учасників державно-управлінських відносин на регіональному рівні» і «Розвиток 

публічної служби в умовах демократизації державного управління» та розпочато 

науково-дослідну роботу за темою «Формування та розвиток системи публічного 

управління на сучасному етапі державотворення в Україні». 

За звітний період викладачами кафедри підготовлено 1 монографію (у 

співавторстві з викладачами кафедри соціальної і гуманітарної політики), 1 

навчальний посібник, 10 науково-методичних розробок, 28 статей (із них 11 у 

фахових виданнях, 3 – у закордонних), 40 тез виступів на наукових комунікативних 

заходах. Всього за звітний період підготовлено 80 публікацій. На кафедрі поза 

докторантурою здійснювалася підготовка 2 докторських (1 захищена) і 15 

кандидатських (2 захищені) дисертацій. 

Кафедра організовує і проводить комунікативні заходи навчального, 

наукового і профорієнтаційного характеру (круглі столи, семінари, конкурси, 

турніри). За ініціативою кафедри в Інституті започатковано Школу кадрового 

резерву нової генерації топ-менеджерів публічного управління для 

старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів. 

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

 паспорт кафедри і посадові інструкції науково-педагогічних працівників 

не оновлені; 

 протоколи засідань кафедри нероздруковані, а зберігаються лише в 

електронної формі; 

 навчально-методичні комплекси дисциплін за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування»потребують доукомплектування; 

 недостатньо активно ведеться робота з підготовки монографій, 

підручників і навчальних посібників; 



 не всі аспіранти (один 2011 року вступу, один 2012 року вступу, один 

2013 року вступу)пройшли попередній захист кандидатської  дисертації у 

визначений  термін навчання; 

 5 викладачів не мають публікацій у фахових виданнях з проблематики 

дисциплін, які вони викладають, а 8 – не мають публікацій у зарубіжних виданнях; 

Зважаючи на  вищезазначене, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт завідувача кафедри державного управління В.М. Мартиненка та 

висновки комісії взяти до уваги. 

2. Навчально-методичну, наукову та організаційну роботу кафедри визнати 

в цілому задовільною. 

3. До 20.06.2017 р. оновити і роздрукувати кафедральну документацію 

відповідно до номенклатури справ; 

4. До 31.08.2017 р доукомплектувати навчально-методичні комплекси 

дисциплін за спеціальністю «Публічне управління і адміністрування»; 

5. Активізувати діяльність викладачів щодо підготовки монографій, 

навчальних посібників і публікацій наукових праць у виданнях міжнародних 

науково метричних баз даних; 

6. Науковим керівникам забезпечити своєчасне подання аспірантами та 

здобувачами кафедри дисертаційних робіт до попередньої експертизи та захисту. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора ХарРІ НАДУ 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 29 травня 2017 року, протокол № 5/228-3 

 

Про організацію стажування та практики слухачів і студентів  

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 організацію стажування та практики 

слухачів і студентів ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 
 

1. Інформацію декана факультету підготовки магістрів державного управління 

В.Г. Бульби та декана факультету соціально-економічного управління П.Є. Минка 

взяти до уваги. 
 

2. Деканату факультету підготовки магістрів державного управління та факультету 

соціально-економічного управління забезпечити організацію і контроль за 

проведенням стажування та практики слухачів та студентів. 

Відповідальні: В.Г. Бульба, П.Є. Минко. 
 

3. Кафедрам державного управління; регіонального розвитку та місцевого 

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

політології та філософії; соціальної і гуманітарної політики; іноземних мов; 

української мови 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, В.М. Шур, П.О. Редін. 

Термін виконання: червень-липень 2017 р. 
 

4. Забезпечити своєчасне подання слухачами та студентами денної форми навчання 

індивідуальних програм стажування,  звітів і відзивів про стажування та практику. 

Відповідальні: В.Г. Бульба, П.Є. Минко,  

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 08 вересня 2017 р. 
 

5. Організувати підготовку слухачами денної форми навчання доповідей на науково-

практичну конференцію за підсумками стажування. 

Відповідальні: В.Г. Бульба, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 15 вересня 2017 р. 
 



6. Деканату факультету соціально-економічного управління спільно з кафедрами 

державного управління, економічної політики та менеджменту; управління 

персоналом та економіки праці підготувати звіт щодо проходження практики 

студентами факультету соціально-економічного управління в 2016/2017 н.р. 

Відповідальні: П.Є. Минко, В.М. Мартиненко, М.А. Латинін, Н. В. Статівка.  

Термін виконання: до 1 жовтня 2017 р. 
 

7. Обговорити підсумки стажування слухачів денної форми навчання факультету 

підготовки магістрів державного управління та практики слухачів вечірньої та 

заочної форм навчання факультету підготовки магістрів державного управління, 

студентів факультету соціально-економічного управління на засіданнях кафедр. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 29 вересня 2017 р. 
 

8. 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 

новими спеціальностями:  051 “Економіка”, - 073 “Менеджмент”, 074 «Публічне 

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

діяльність”. 

 

9. Деканату факультету соціально-економічного управління спільно з кафедрами 

державного управління, економічної політики та менеджменту; управління 

персоналом та економіки праці підготувати звіт щодо проходження практики 

студентами факультету соціально-економічного управління в 2016/2017 н.р. 

Відповідальні: П.Є. Минко, В.М. Мартиненко, М.А. Латинін, Н. В. Статівка.  

Термін виконання: до 1 жовтня 2017 р. 

 

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

 

 

 

 

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 29 травня 2017 року, протокол № 5/228-4 

 

Про схвалення навчальних планів галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 

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

адміністрування» для здобувачів вищої освіти ФСЕУ освітніх ступенів 

«бакалавр» та «магістр»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Карамишева Д.В. про затвердження навчальних планів галузей знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» та 

28 «Публічне управління та адміністрування» для здобувачів вищої освіти ФСЕУ 

освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр», Вчена рада констатує, що проекти 

навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів з галузей знань 05 «Соціальні 

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

управління та адміністрування» для здобувачів вищої освіти ФСЕУ освітніх 

ступенів «бакалавр» та «магістр» були схвалені рішенням Вченої ради ФСЕУ 

(протокол №9 від 17 травня 2017 року), рішенням Науково-методичної ради 

(протокол №3 від 18 травня 2017 року). 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Схвалити навчальні плани галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми  

«Управління персоналом та економіка праці»для здобувачів освітнього ступеня 

«бакалавр» (денна та заочна форми навчання). 

2. Схвалити навчальні плани галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми  

«Управління персоналом та економіка праці» для здобувачів освітнього ступеня 

«магістр» (денна та заочна форма навчання). 

3. Схвалити навчальні плани галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» освітньо-професійної програми «Організація та економіка 

підприємницької діяльності» освітнього ступеня «бакалавр» (денна та заочна 

форми навчання).  

4. Схвалити навчальні плани галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» освітньо-професійної програми «Організація та економіка 

підприємницької діяльності» освітнього ступеня «магістр» (денна та заочна форми 

навчання). 

5. Схвалити навчальні плани галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми 

«Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання). 



6. Схвалити навчальні плани галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування»» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління у 

сфері економічної конкуренції» освітнього ступеня «магістр» (денна та заочна 

форми навчання). 

7. Схвалити навчальні плани галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування»» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної 

програми «Управління інноваційною діяльністю» освітнього ступеня «магістр»  

(денна та заочна форми навчання). 

8. Схвалити навчальні плани галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування»» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної 

програми «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «магістр»(денна та заочна 

форми навчання). 

9. Схвалити навчальні плани галузі знань 28 «Управління та 

адміністрування»» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» 

освітнього ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання). 

10. 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 29 травня 2017 року, протокол № 5/228-5 

 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності 

дисертаційного дослідження аспіранта В.В. Поліщука 

Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри інформаційних 

технологій і систем управління Ю.Г. Машкарова про уточнення і затвердження 

теми та зміну шифру спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта 

В.В. Поліщука, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити тему дисертації аспіранта Поліщука Володимира Вадимовича 

«Механізми впровадження систем електронного документообігу в органах публічної 

влади» (попередня редакція: «Організаційні механізми впровадження систем 

електронного документообігу в органах державної влади»), науковий керівник – 

д.держ.упр., проф. О.В. Орлов. Підстава – витяг з протоколу засідання Науково-

експертної ради ХарРІ НАДУ від 18.05.2017 р. № 5. 

2. Змінити шифр спеціальності дисертації аспіранта Поліщука Володимира 

Вадимовича з 25.00.03 – державна служба на 25.00.02 – механізми державного 

управління. Підстава – витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради 

ХарРІ НАДУ від 18.05.2017 р. № 5. 

3. 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 29 травня 2017 року, протокол № 5/228-6 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспіранта М.Л. Пахніна 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

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

дослідження аспіранта М.Л. Пахніна, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити тему дисертації аспіранта Пахніна Миколи Леонідовича 

«Взаємодія засобів масової комунікації з органами публічної влади як чинник 

державотворення в Україні» (попередня редакція: «Вплив засобів масових 

комунікацій на розвиток системи публічного управління в Україні»), науковий 

керівник – д.держ.упр., проф. О.І. Крюков. Спеціальність 25.00.01 – теорія та 

історія державного управління. Підстава – витяг з протоколу засідання Науково-

експертної ради ХарРІ НАДУ від 18.05.2017 р. № 5. 

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 29 травня 2017 року, протокол № 5/228-7 

 

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, професора кафедри інформаційних технологій і систем 

управління Ю.Г. Машкарова, завідувача кафедри державного управління 

В.М. Мартиненка, першого заступника директора Д.В. Карамишева, завідувача 

кафедри соціальної і гуманітарної політики В.П. Єлагіна 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 

25.00.01 – теорія та історія державного управління  

аспіранта кафедри політології та філософії 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Пахніна Миколи Леонідовича 

 

Тема: «Взаємодія засобів масової комунікації з органами публічної влади як 

чинник державотворення в Україні» 

 

Науковий керівник:  

д.держ.упр., проф. О.І. Крюков 

 

___________________ 

                (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 18 травня 2017 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 29 травня 2017р., протокол № 5/228-7 

 

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 

Пахніна Миколи Леонідовича 

 

Тема: «Взаємодія засобів масової комунікації з органами публічної влади як 

чинник державотворення в Україні» 

 

1. Теоретичні засади організації взаємодії між органами публічного 

управління та засобами масової комунікації. 

2. Ключові аспекти взаємодії системи органів публічного управління та 

громадськості, під впливом тенденції розвитку глобального інформаційного 

суспільства. 

3. Які існують основні форми та функції засобів масової комунікації. 

4. Основні критерії ефективності взаємодії органів публічної влади та 

засобів масової комунікації.  

5. Засоби масової комунікації як чинник ресурсного забезпечення 

публічного управління. 

6. Взаємодія органів  публічного управління та засобів масової комунікації 

в системі суспільних відносин. 

7. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики. 

8. Міжнародний досвід інституційного забезпечення державної 

комунікативної політики. 

9. Організаційно-правові засади взаємодії органів публічного управління 

та засобів масової комунікації в Україні. 

10. Основні проблеми та протиріччя взаємодії органів публічного 

управління та засобів масової комунікації в Україні. 

11. Напрями удосконалення взаємодії органів публічного управління та 

засобів масової комунікації в Україні.   

12. Організаційне забезпечення взаємодії між органами публічного 

управління та засобами масової комунікації.   

13. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення взаємодії 

засобів масової комунікації та  публічного управління. 

14. Засоби масової комунікації як інструмент формування позитивного 

іміджу органів публічної влади. 

15. Вплив інформаційного суспільства на розвиток системи публічного 

управління. 

 

 

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 

аспіранта кафедри інформаційних технологій і систем управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Поліщука Володимира Вадимовича 
 

Тема: «Механізми впровадження систем електронного документообігу  

в органах публічної влади» 

 

Науковий керівник:  

д.держ.упр., проф. О.В. Орлов  

 

 

___________________ 

                (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 18 травня 2017 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 29 травня 2017р., протокол № 5/228-7 

 

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 інформаційних технологій і систем управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Поліщука Володимира Вадимовича 
 

Тема: «Механізми впровадження систем електронного документообігу 

 в органах публічної влади» 

 

1. Новий рівень взаємодії громадян і влади в електронному урядуванні. 

2. Світовий досвід впровадження портальних технологій електронного 

урядування. 

3. Нормативно-правова база впровадження електронного уряду в Україні. 

4. Характеристика сучасних систем електронного документообігу. 

Порівняння вітчизняних  та зарубіжних систем документообігу. 

5. Економічна ефективність переходу на електронний документообіг в 

органах публічної влади. 

6. Моделі взаємодії державних установ в контексті електронного 

документообігу. 

7. Технології впровадження систем електронного документообігу в діяльність 

органів публічної влади. 

8. Автоматизація бізнес-процесів організації при впровадженні системи 

електронного документообігу. 

9. Інформаційна безпека при впровадженні електронного документообігу. 

10. Нормативно-законодавча база України щодо запровадження електронного 

цифрового підпису. 

11. Системи підтримки прийняття рішень. Характеристика оперативної 

аналітичної обробки даних (OLAP). 

12. Загальнодержавна програма впровадження електронного документообігу з 

використанням електронного цифрового підпису. 

13. Складові економічної ефективності електронного документообігу в органах 

публічної влади. 

14. Нормативно-правове регулювання питань інформаційної безпеки в 

системах електронного документообігу в органах публічної влади. 

15. Організаційні, нормативно-законодавчі, методологічні та технологічні 

аспекти впровадження електронного документообігу в організацію державної 

установи. 
 

 

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 державного управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Прилипчук Оксани Вікторівни 

 

Тема: «Механізми державного управління адаптацією законодавства України до 

Європейського адміністративного простору» 

 

Науковий керівник:  

к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов  

 

 

___________________ 

                (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 18 травня 2017 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 29 травня 2017р., протокол № 5/228-7 

 

 

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 державного управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України  

Прилипчук Оксани Вікторівни 

 

Тема: «Механізми державного управління адаптацією законодавства України до 

Європейського адміністративного простору» 

 

1. Теоретичні основи адаптації законодавства України до Європейського 

адміністративного простору. 

2. Об’єктивні передумови адаптації законодавства України до 

Європейського адміністративного простору. 

3. Сутність механізмів державного управління адаптацією законодавства 

України до Європейського адміністративного простору. 

4. Інституціональні передумови адаптації законодавства України до 

Європейського адміністративного простору. 

5. Етапи адаптації законодавства України до Європейського 

адміністративного простору. 

6. Інституціональний механізм адаптації законодавства України до 

Європейського адміністративного простору. 

7. Правові основи функціонування механізмів державного управління 

адаптацією законодавства України до Європейського адміністративного простору. 

8. Проблеми та правові колізії у сфері адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу. 

9. Підходи до формування та реалізації державної політики в сфері 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС . 

10. Структура, принципи та сфера компетенцій Європейського 

адміністративного простору. 

11. Моніторинг ефективності дії механізмів державного управління 

адаптацією законодавства України до законодавства Європейського Союзу.   

12. Залучення громадськості до процесу адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу.   

13. Напрями вдосконалення механізмів державного управління адаптацією 

законодавства України до Європейського адміністративного простору. 

14. Досвід країн пострадянського простору у сфері адаптації законодавства 

Європейського Союзу. 

 
 

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 

аспіранта кафедри економічної політики та менеджменту 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Лукашова Олександра Олександровича 

 

Тема: «Механізми державного регулювання стратегічного розвитку регіону» 

 

Науковий керівник:  

д.держ.упр., проф. М.А. Латинін  

 

 

___________________ 

                (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 18 травня 2017 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 29 травня 2017р., протокол № 5/228-7 

 

 

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 економічної політики та менеджменту 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Лукашова Олександра Олександровича 

 

Тема: «Механізми державного регулювання стратегічного розвитку регіону» 

 

1. Стратегічний розвиток регіону як об’єкт державного регулювання.  

2. Сутність механізмів державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону. 

3. Система державного регулювання стратегічного розвитку регіону.  

4. Регіональна стратегія як інструмент довгострокового розвитку території. 

5. Підходи до державного регулювання стратегічного розвитку на 

регіональному рівні за кордоном. 

6. Моделі державного регулювання стратегічного розвитку регіону за 

кордоном.   

7. Суб’єкти та об’єкти державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону. 

8. Особливості запровадження стратегічного розвитку регіону в Україні. 

9. Еволюція механізмів державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону в Україні. 

10. Нормативно-правовий механізм державного регулювання стратегічного 

розвитку регіону в Україні. 

11. Адміністративно-інституціональний механізм державного регулювання 

стратегічного розвитку регіону в умовах децентралізації. 

12. Фінансово-економічний механізм державного регулювання стратегічного 

розвитку регіону в Україні. 

13. Шляхи вдосконалення системи стратегічного планування регіонального 

розвитку. 

14. Підходи до формування комплексного механізму державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону. 

15. Напрями вдосконалення інституціонального забезпечення стратегічного 

розвитку регіону. 
 

 

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 економічної політики та менеджменту 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Заскалкіної Оксани Михайлівни 

 

Тема: «Механізми державного регулювання інституціонального середовища 

в аграрному секторі економіки України» 

 

Науковий керівник:  

д.держ.упр., проф. М.А. Латинін  

 

 

___________________ 

                (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 18 травня 2017 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 29 травня 2017р., протокол 5/228-7 

 

 

Вчений секретар  

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

 

          

 _____________________ 
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Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспірантки кафедри економічної політики та менеджменту 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Заскалкіної Оксани Михайлівни 

 

Тема: «Механізми державного регулювання інституціонального  середовища 

в  аграрному секторі економіки України» 

 
1. Інституціональне середовище в аграрному секторі економіки як об’єкт 

державного впливу 
2. Сутність механізмів державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки 
3. Підходи до державного регулювання аграрного сектора економіки за 

кордоном 
4. Стан та проблеми інституціональних перетворень в аграрному секторі 

економіки України 
5. Економічна диференціації як основа інституціонального середовища в 

аграрному секторі України 
6. Особливості функціонування механізмів державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки 
7. Система державного регулювання інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки 
8. Правовий механізм державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки 
9. Економічний механізм державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки 
10. Адміністративний механізм державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки 
11. Суб’єкти державного регулювання інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки 
12. Стратегічні орієнтири розвитку інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки 
13. Інституціональне забезпечення розвитку відтворювального потенціалу 

аграрного сектора економіки 
14. Особливості формування комплексного механізму державного 

регулювання  інституціонального середовища в аграрному секторі економіки 
України 

15. Перспективи розвитку механізмів державного регулювання 
інституціонального середовища в аграрному секторі економіки 
 
 
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 

аспіранта кафедри соціальної і гуманітарної політики 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Литвиненка Максима Владиславовича 

 

 Тема: «Механізми реалізації державної політики реформування системи 

охорони здоров’я на регіональному рівні» 

 

Науковий керівник:  

к.мед.н., доц. О.Є. Вашев 

 

 

___________________ 

                (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 18 травня 2017 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 29 травня 2017р., протокол № 5/228-7 

 

 

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 соціальної і гуманітарної політики 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Литвиненка Максима Владиславовича 

 

 Тема: «Механізми реалізації державної політики реформування системи 

охорони здоров’я на регіональному рівні» 

 

1. Основні напрями державної політики структурно-організаційних 

перетворень системи охорони здоров’я в Україні. 

2. Сучасний стан організації та структурні особливості системи охорони 

здоров’я в Україні. 

3. Основні напрямки державної політики в регулюванні системи охорони 

здоров’я України. 

4. Організаційна структура системи охорони здоров’я України. 

5. Соціальна ефективність як складова об’єктивізації державної політики в 

системі охорони здоров’я України. 

6. Головні структурні елементи системи охорони здоров’я України. 

7. Законодавче забезпечення структурно-організаційних змін системи 

охорони здоров’я України. 

8. Характеристика рівнів надання медичної допомоги в Україні. Організація 

медичної допомоги на первинному та вторинному рівнях. 

9. Основні принципи функціонування існуючих світових систем охорони 

здоров’я. 

10. Особливості організації первинної медичної допомоги в умовах 

реформування системи охорони здоров’я України. 

11. Основні напрями вдосконалення структурно-організаційного 

забезпечення державно – управлінських відносин на регіональному рівні. 

12. Формування єдиного медичного простору як складова успішного 

реформування системи охорони здоров’я в Україні. 

13. Механізми формування єдиного медичного простору надання первинної 

медичної допомоги населенню на регіональному рівні. 

14. Державне регулювання діяльності закладів охорони здоров’я, що 

надають медичну допомогу соціально-значимим верствам населення, в умовах 

реформування. 

15. Механізми реалізації пріоритетних напрямків державної політики 

розвитку системи охорони здоров’я України. 

 

 

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 29 травня 2017 року, протокол № 5/228-8 

 

Про затвердження теми докторської дисертації Д.В. Спасібова  

та призначення наукового консультанта 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри інформаційних 

технологій і систем управління Ю.Г. Машкарова про затвердження теми 

докторської дисертації Д.В. Спасібова та призначення наукового консультанта, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

18.05.2017 р. № 5 затвердити тему докторської дисертації начальника відділу 

технічного захисту інформації департаменту інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення Харківської міської ради, к.т.н. Спасібова Дмитра Вікторовича 

«Механізми електронного урядування в умовах сервісної держави», яка буде 

виконуватись поза докторантурою. Спеціальність 25.00.02 – механізми державного 

управління. 

2. Призначити науковим консультантом д.держ.упр., професора 

Д.В. Карамишева. 

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 29 травня 2017 року, протокол № 5/228-9 

 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності 

дисертаційного дослідження аспіранта О.О. Лукашова 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності 

дисертаційного дослідження аспіранта О.О. Лукашова, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити тему дисертації аспіранта Лукашова Олександра 

Олександровича «Механізми державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону» (попередня редакція: «Державне регулювання стратегічного розвитку 

регіону»), науковий керівник – д.держ.упр., проф. М.А. Латинін. Підстава – витяг з 

протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 18.05.2017 р. № 5. 

2. Змінити шифр спеціальності дисертації аспіранта Лукашова Олександра 

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

механізми державного управління. Підстава – витяг з протоколу засідання 

Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 18.05.2017 р. № 5. 

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 29 травня 2017 року, протокол № 5/228-10 

 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри соціальної і 

гуманітарної політики В.П. Єлагіна про рекомендацію до друку навчально-

методичних та наукових праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

– навчально-методичне видання – компендіум «Соціальний розвиток і 

соціальні інновації». За загальною редакцією А.Є. Тамма, упорядники: В.Г. Бульба, 

О.В. Кулініч, А.В. Меляков та інш. Рецензенти: д.держ.упр., проф. Ю.О. Куц, 

завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

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

соціології ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Обсяг: 18 обл.-вид. арк. Тираж 300 прим. Коштом 

упорядників. 

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  
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 29 травня 2017 року, протокол № 5/228-11 

 

Про клопотання щодо присвоєння звання «Заслужений працівник 

освіти України» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора   

Д.В. Карамишева та професора кафедри регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування С.В. Газарян про порушення клопотання щодо висунення 

кандидатури Мамонової Валентини Василівни, професора кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування, до присвоєння їй почесного звання 

«Заслужений працівник освіти України», 

 Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

професора кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування                      

С.В. Газарян взяти до уваги. 

2. Порушити клопотання перед Національною академією державного 

управління при Президентові України підтримати кандидатуру Мамонової 

Валентини Василівни, доктора наук з державного управління, професора, 

професора кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, до 

присвоєння їй почесного звання «Заслужений працівник освіти України» за 

вагомий особистий внесок у розвиток освіти та науки, підготовку 

висококваліфікованих наукових кадрів, працівників органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування та з нагоди ювілею від дня народження. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Інституту Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 29 травня 2017 року, протокол № 5/228-12 

 

Про затвердження Положення про Вчену раду Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

А.В. Мелякова про затвердження Положення про Вчену раду Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України,  

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Схвалити в цілому Положення про Вчену раду Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України (додається). 

2. Ученому секретарю А.В. Мелякову забезпечити затвердження Положення 

про Вчену раду Інституту в установленому порядку до 19 червня 2017 року. 

3. 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 29 травня 2017 р., 

 протокол № 5/228-12 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХАРКІВСЬКОГО РЕПОНАЛЬНОГО 

ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення визначає порядок формування та організації роботи Вченої ради 

Харківського регіонального інституту державного управління (далі  Інститут) 

Національної академії державного управління при Президентові України (далі - 

Національна академія). 

1.2. Вчена рада Інституту (далі - Вчена рада) є колегіальним органом управління 

регіонального інституту. 

1.3. Вчену раду утворено для погодженого вирішення питань, які віднесені до 

компетенції Інституту як державного вищого навчального закладу в загальнонаціональній 

системі підготовки, спеціалізації і підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, обговорення найважливіших напрямів 

діяльності, реалізації покладених на нього завдань, визначення перспектив розвитку 

закладу. 

1.4. Вчена рада у своїй діяльності керується Конституцією України і законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Статутом Інституту, 

Положенням про Вчену раду Інституту, наказами президента Національної академії. 

1.5. Діяльність Вченої ради ґрунтується на принципах демократизму, 

транспарентності, законності, колегіальності, безперервності та ефективності діяльності. 

 

2. Основні завдання та функції 

2.1.    У межах компетенції Вчена рада ухвалює рішення щодо: 

- визначення пріоритетних напрямів діяльності Інституту та перспектив його 

розвитку; 

- забезпечення виконання Конституції та законів України, нормативно-правових 

актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших 

актів чинного законодавства з питань, віднесених до сфери діяльності регіонального 

інституту, наказів президента Національної академії; 

- розгляду основних напрямів економічного й соціального розвитку Інституту; 

- ініціювання запровадження нових спеціальностей та спеціалізацій; 

- визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень; 

- забезпечення якості навчального процесу, наукових та дисертаційних 

досліджень у Інституті; 

- забезпечення ефективної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що покладено на 

заклад; 

- формування та реалізації видавничої політики Інституту; 

- обрання шляхом таємного голосування на посади професорів, завідувачів 

кафедр, інших науково-педагогічних працівників регіонального інституту; 

- заслуховування та схвалення звітів, аналітичних та інших матеріалів 

регіонального інституту; 

- планування, виконання бюджету закладу, а також державного замовлення на 

підготовку фахівців; 



- організації контролю виконання основних завдань і функцій, покладених на 

регіональний інститут. 

2.2.   Відповідно до основних завдань Вчена рада: 

- схвалює концепцію розвитку Інституту та програму заходів щодо її реалізації; 

- формує та вносить на розгляд президента та Вченої ради Національної академії 

пропозиції щодо внесення змін до Статуту Інституту; 

- ініціює перед Вченою радою Національної академії розгляд питання про 

внесення змін до структури Інституту, його основних структурних підрозділів; 

- затверджує положення про структурні підрозділи Інституту; 

- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Інституту; 

- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості 

навчального процесу; 

- сприяє діяльності спеціалізованої вченої ради Інституту із захисту дисертацій; 

- здійснює моніторинг та аналізує науково-педагогічну діяльність кафедр 

Інституту; 

- розглядає пропозиції та затверджує рішення з питань організації навчального 

процесу; підводить підсумки якості підготовки фахівців; розглядає концепції розвитку 

спеціальностей та підготовки фахівців; ухвалює навчальні програми і навчальні плани при 

відкритті нових спеціальностей та спеціалізацій; 

- визначає зміст, структуру, форми й методи навчання, а також проводить 

контроль якості навчального процесу та підготовки слухачів, аспірантів, докторантів 

Інституту; 

- формулює перспективні напрями розвитку системи підготовки, підвищення 

кваліфікації та спеціалізації державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

- затверджує нормативи та визначає обсяги наукового і педагогічного 

навантаження для різних категорій науково-педагогічних працівників Інституту; 

- заслуховує питання щодо підготовки, публікації навчальних, наукових і 

науково-інформаційних видань та рекомендує їх до надання відповідного грифу; 

затверджує плани наукової і видавничої діяльності Інституту; 

- проводить обрання шляхом таємного голосування на посади завідувачів кафедр, 

професорів, інших науково-педагогічних працівників Інституту; 

- присвоює вчені звання доцента і старшого дослідника та подає відповідні 

рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у 

сфері освіти і науки; 

- ініціює перед Вченою радою Національної академії питання про присвоєння 

вченого звання професора; 

- обговорює та схвалює плани підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

наукових працівників Інституту; 

- розглядає питання про прийом в аспірантуру і докторантуру Інституту; 

- рекомендує працівників і випускників Інституту для їх навчання в аспірантурі 

та докторантурі; 

- ухвалює основні напрями наукових досліджень, теми дисертаційних 

досліджень, а також призначення наукових керівників аспірантів, наукових консультантів 

докторантів, заслуховує їх звіти; 

- переглядає склад наукових керівників, консультантів та приймає рішення щодо 

усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасну і якісну 

підготовку аспірантів або докторантів;  

- заслуховує звіт про щорічну атестацію аспірантів та докторантів Інституту; 

порушує клопотання перед Вченою радою Національної академії про встановлення у 

визначених випадках терміну перебування в аспірантурі та докторантурі диференційовано 

з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації відповідно до 



чинного законодавства; 

- створює комісії, робочі групи з питань основної діяльності Інституту, а також 

для вивчення і підготовки окремих питань, що виносяться на розгляд Вченої ради, та 

затверджує положення про них; 

- заслуховує щорічний звіт директора Інституту; 

- ініціює перед Вченою радою Національної академії питання щодо 

представлення в установленому порядку працівників Інституту до нагородження та 

присвоєння почесних звань; 

- затверджує символіку Інституту; 

- розглядає інші питання діяльності регіонального інституту відповідно до 

Статуту регіонального інституту. 

 

3. Порядок формування 

3.1. Склад Вченої ради формується відповідно до Закону України "Про вищу 

освіту" та Статуту Інституту. Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене 

(почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. До складу Вченої ради входять за 

посадою директор, перший заступник директора, заступники директора регіонального 

інституту, учений секретар, керівник бібліотеки, головний бухгалтер, керівники виборних 

органів первинних профспілкових організацій працівників Інституту. 

До складу Вченої ради входять також виборні представники, які представляють 

науково-педагогічних працівників і обираються ,з числа завідувачів кафедр, професорів, 

докторів філософії, докторів наук та виборні представники, які представляють інших 

працівників Інституту і які працюють на постійній основі в Інституті; виборні 

представники аспірантів, докторантів; керівники органів слухацького та студентського 

самоврядування в Інституті відповідно до Статуту Інституту. 

За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники 

організацій роботодавців. При цьому не менш як 75% складу Вченої ради повинні 

становити науково-педагогічні працівники регіонального інституту. 

3.2. Член Вченої ради може бути виведений зі складу Вченої ради рішенням 

Вченої ради за грубе порушення цього Положення, пропуск трьох засідань протягом 

календарного року без поважних причин, відкликаний на вимогу 2/3 членів колективу, 

який висунув його до складу Вченої ради. 

3.3. Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується директором 

регіонального інституту на п'ять років. За потреби склад Вченої ради може змінюватися за 

ініціативи загальних зборів трудового колективу, 2/3 членів Вченої ради, директора 

регіонального інституту. 

3.4. Порядок висунення та обрання кандидатур, а також внесення часткових змін 

до складу Вченої ради визначається Регламентом підготовки та проведення засідань 

Вченої ради регіонального інституту державного управління Національної академії. 

 

4. Організація роботи 

4.1. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться в міру 

необхідності (як правило, один раз на місяць). Засідання Вченої ради правочинне, якщо в 

ньому беруть участь більше половини її членів, а з питань обрання на посади науково-

педагогічних працівників і присвоєння вчених звань – не менше від 2/3 ЇЇ складу. 

4.2. Для розв'язання невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради може 

бути скликане за ініціативою голови або 2/3 членів Вченої ради. 

4.3. Члени Вченої ради беруть участь у засіданнях особисто. 

4.4. Питання на засіданнях Вченої ради розглядаються згідно з планом роботи, 

який складається на поточне півріччя. 

4.5. Для оперативної роботи Вченої ради з числа її членів, а також шляхом 



залучення працівників на громадських засадах, можуть формуватися постійні комісії 

Вченої ради. Порядок їх формування та функціонування визначається Положенням про 

постійні комісії Вченої ради Інституту. 

4.6. Голова Вченої ради: 

- планує та контролює її роботу, веде засідання, несе відповідальність за 

виконання її завдань; 

- вносить до порядку денного засідання Вченої ради питання, які вимагають 

оперативного розгляду (позапланові питання); 

- представляє Вчену раду у відносинах з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, закладами та 

фізичними особами. 

4.7. Обов'язки голови Вченої ради також можуть бути покладені, за його 

відсутності, на заступника голови Вченої ради. Заступника голови Вченої ради обирають 

відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної Вченої ради. 

4.8. Обов'язки ученого секретаря Вченої ради регіонального інституту виконує 

учений секретар регіонального інституту за посадою. В окремих випадках ученим 

секретарем Вченої ради регіонального інституту може призначатися штатний працівник 

регіонального інституту. Призначення на посаду ученого секретаря Вченої ради і 

звільнення з неї проводиться наказом директора Інституту. Учений секретар Вченої ради 

перебуває в безпосередньому підпорядкуванні голови Вченої ради. 

4.9. Учений секретар Вченої ради у своїй роботі керується чинним 

законодавством України, Статутом Інституту, цим Положенням та виконує такі 

функціональні обов'язки: 

- організовує підготовку і проведення засідань, формує план роботи і порядок 

денний засідань Вченої ради і представляє їх на затвердження голові Вченої ради; 

- реєструє осіб, присутніх на засіданні (членів Вченої ради і запрошених), і надає 

голові інформацію про кворум; 

- веде підрахунок голосів членів вченої ради, що беруть участь у відкритому 

голосуванні при ухваленні конкретного рішення; 

- організовує аудіозапис засідань Вченої ради; 

- відповідно до плану роботи Вченої ради бере участь в організаційному 

забезпеченні колегіального обговорення та вирішення основних проблем навчально-

методичної, наукової та консультативно-дорадчої діяльності регіонального інституту, 

забезпечує проведення засідань Вченої ради, доопрацьовує та візує її рішення; 

- вносить на розгляд Вченої ради узгоджені пропозиції щодо кандидатів на 

присвоєння вчених звань, забезпечує підготовку та оформлення необхідних документів, 

атестаційних справ, направлення їх до центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечують впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності; 

- готує у межах своєї компетенції пропозиції до проектів положень, 

рекомендацій щодо організаційної, навчально-методичної та наукової роботи Інституту; 

- підписує і візує документи в межах своєї компетенції; 

- готує звітні матеріали про роботу Вченої ради; 

- виконує інші завдання голови Вченої ради. 

4.10. Підготовка та проведення засідань Вченої ради здійснюється відповідно до 

Регламенту підготовки та проведення засідань Вченої ради. 

4.11. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються 

відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі 

потреби - таємним голосуванням. 

4.12. Таємне голосування проводиться з питань, що визначені даним Положенням 

та іншими нормативними документами. 

4.13. Для проведення процедури таємного голосування обирається лічильна 

комісія в кількості непарного числа членів Вченої ради (зазвичай 3 особи). 



4.14. Для проведення таємного голосування оголошується перерва, під час якої 

лічильна комісія забезпечує його проведення. 

4.15. Підрахунок голосів проводиться всіма членами лічильної комісії, результати 

голосування заносяться у протокол. Протоколи лічильної комісії про результати таємного 

голосування підписуються всіма членами лічильної комісії та затверджуються Вченою 

радою відкритим голосуванням. Після завершення голосування всі бюлетені опечатуються 

лічильною комісією і підлягають зберіганню протягом трьох років. 

4.16. Обраним шляхом таємного голосування вважається кандидат, який набрав 

3/4 голосів членів Вченої ради, присутніх на засіданні. 

4.17. Рішення Вченої ради набувають чинності після їх підписання головою 

Вченої ради або головуючим при розгляді даного питання (якщо не встановлено іншого 

терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію) та ученим секретарем. 

4.18. Вчена рада має право делегувати у випадку необхідності своїх представників 

для участі у роботі державних екзаменаційних комісій, здійснювати представництво в 

органах управління освітою при розв'язанні питань удосконалення змісту вищої освіти, 

організації діяльності навчальних закладів системи вищої освіти. 

4.19. Виконання рішень Вченої ради покладається, як правило, на керівників 

структурних підрозділів Інституту. 

4.20. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на 

директора, першого заступника директора, заступників директора та ученого секретаря 

Інституту відповідно до їх функціональних обов'язків. 

4.21. Рішення Вченої ради розпорядчого характеру вводяться в дію наказами та 

розпорядженнями директора Інституту. 

 

 

 

Учений секретар Інституту                                                                       А.В. Меляков 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 29 травня 2017 року, протокол № 5/228-13 

 

Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур 

для участі у конкурсі на призначення стипендії Харківського міського голови 

«Обдарованість» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету соціально-

економічного управління П.Є. Минка про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо 

кандидатур для участі у конкурсі на призначення стипендії Харківського міського 

голови «Обдарованість», Вчена рада УХВАЛИЛА: 

Затвердити кандидатуру Зоценко Тетяни Вячеславівни, студентки 3 курсу 

денної форми навчання групи МД-14 для участі в конкурсі на призначення 

стипендії Харківського міського голови «Обдарованість» (підстава – рішення 

Вченої ради факультету соціально-економічного управління від 29 травня 2017 р., 

протокол № 8). 
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