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01 вересня 2017 р. 

протокол № 7/230 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1 Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ 

 

Меляков А.В. 
Проект рішення: 

 Меляков А.В. 
 

2 Про затвердження звіту про виконання індивідуальних 

планів професорсько-викладацьким складом кафедр 

ХарРІ НАДУ за 2016-2017 навчальний рік та кількості 

професорсько-викладацького складу ХарРІ НАДУ на 

2017/2018 н.р. 

 

Карамишев Д.В.,  
 Проект рішення: 

Карамишев Д.В.,  
Горожанкіна В.І. 

 

3 Про зміну шифру спеціальності дисертаційного 

дослідження аспіранта А.В. Бабічева  

 

Єлагін В.П. 

Проект рішення: 

Єлагін В.П. 

 

4 Про зміну шифру спеціальності дисертаційного 

дослідження аспіранта І.В. Решевця  

 

Куц Ю.О. 

Проект рішення: 

Мамонова В.В.  

5 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта 

О.Є. Сердюкової  

 

Куц Ю.О. 

Проект рішення: 

Мамонова В.В.  

 

6 Про затвердження додаткових програм до кандидатських 

іспитів зі спеціальностей галузі науки «Державне 

управління»  

Єлагін В.П., 

Мартиненко В.М., 

Куц Ю.О. 

Проект рішення: 

Єлагін В.П., 

Мартиненко В.М., 

Мамонова В.В.  

 

7 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Латинін В.М., 

Статівка Н.В. 

Проект рішення: 

Латинін В.М., 

Статівка Н.В. 

 

8 Про затвердження білетів до вступних іспитів  

до аспірантури Інституту в 2017 році  

зі спеціальності 281 – публічне управління та 

адміністрування   

 

Карамишев Д.В.  
 Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

 

 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 01 вересня 2017 року, протокол № 7/230-1 

 

Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря А.В. Мелякова 

про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Вивести зі складу Вченої ради ХарРІ НАДУ Минка Петра Євгеновича, у 

зв’язку з переведенням з посади декана факультету соціально-економічного 

управління на посаду доцента кафедри інформаційних технологій і систем 

управління. Підстава: наказ від 29.06.2017 р., № 223-к. 

2. Ввести до складу Вченої ради ХарРІ НАДУ Орла Юрія Леонідовича, у 

зв’язку з переведенням з посади доцента кафедри управління персоналом та 

економіки праці на посаду декана факультету соціально-економічного управління 

за строковим трудовим договором з 30 червня 2017 року до проведення конкурсу. 

Підстава: наказ від 29.06.2017 р., № 223-к. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Інституту 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 01 вересня 2017 року, протокол № 7/230-2 

 

Про затвердження звіту про виконання індивідуальних планів  

професорсько-викладацьким складом кафедр ХарРІ НАДУ  

за 2016-2017 навчальний рік 

 та кількості професорсько-викладацького складу  

ХарРІ НАДУ на 2017/2018 н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про затвердження звіту про виконання індивідуальних планів 

професорсько-викладацьким складом кафедр ХарРІ НАДУ за 2016-2017 

навчальний рік, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити звіт про виконання індивідуальних планів професорсько-

викладацьким складом кафедр ХарРІ НАДУ за 2016-2017 навчальний рік 

(додається). 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про затвердження кількості професорсько-викладацького 

складу ХарРІ НАДУ при Президентові України на 2017/2018н.р., Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити кількість професорсько-викладацького складу ХарРІ НАДУ 

на 2017/2018 н.р. (додається). 

2. Згідно з затвердженою кількістю професорсько-викладацького складу й 

закріпленими за кафедрами навчальними дисциплінами, з метою забезпечення 

належної якості навчального процесу деканам факультетів спільно з 

завідувачами кафедр вжити заходів щодо укомплектування кафедр науково-

педагогічними працівниками до 4 вересня 2017 р. 

3. Навчально-методичному управлінню до 30 вересня 2017 р. підготувати 

проект наказу про нормативи навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників ХарРІ НАДУ при Президентові України. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника директора Д.В. Карамишева. 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 01 вересня 2017 року, протокол № 7/230-3 

 

Про зміну шифру спеціальності дисертаційного  

дослідження аспіранта А.В. Бабічева 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри соціальної та 

гуманітарної політики В.П. Єлагіна про зміну шифру спеціальності дисертаційного 

дослідження аспіранта А.В. Бабічева, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Змінити шифр спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта 

Бабічева Анатолія Валерійовича з 25.00.01 – теорія та історія державного 

управління на 25.00.02 – механізми державного управління. Тема дисертації: 

«Державне управління змінами в системі вищої освіти України». Підстава: витяг з 

протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 31.08.2017 р., № 7. 

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 01 вересня 2017 року, протокол № 7/230-4 

 

Про зміну шифру спеціальності дисертаційного  

дослідження аспіранта І.В. Решевця 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування Ю.О. Куца про зміну шифру спеціальності 

дисертаційного дослідження аспіранта І.В. Решевця, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Змінити шифр спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта 

Решевця Ігоря  Володимировича з 25.00.04 – місцеве самоврядування на 25.00.01 – 

теорія та історія державного управління. Тема дисертації: «Політико-адміністративний 

менеджмент в умовах суспільних трансформацій» Підстава: витяг з протоколу 

засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 31.08.2017 р., № 7. 

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 01 вересня 2017 року, протокол № 7/230-5 

 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності 

дисертаційного дослідження аспіранта О.Є. Сердюкової 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування Ю.О. Куца про уточнення і затвердження 

теми та зміну шифру спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта 

О.Є. Сердюкової, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити тему дисертації аспіранта Сердюкової Олени Євгенівни 

«Механізми забезпечення інноваційного розвитку територій» (попередня редакція: 

«Інноваційний розвиток територіальних громад»), науковий керівник – д.держ.упр., 

проф. В.В. Мамонова. Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної 

ради ХарРІ НАДУ від 31.08.2017 р., № 7. 

2. Змінити шифр спеціальності дисертації аспіранта Сердюкової Олени 

Євгенівни з 25.00.04 – місцеве самоврядування на 25.00.02 – механізми державного 

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

ХарРІ НАДУ від 31.08.2017 р., № 7. 

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 01 вересня 2017 року, протокол № 7/230-6 
 

Про затвердження додаткових програм до кандидатських іспитів зі 

спеціальностей  галузі науки «Державне управління» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри соціальної та 

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

В.М. Мартиненка, завідувача кафедри регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування Ю.О. Куца 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 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 соціальної і гуманітарної політики 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Бабічева Анатолія Валерійовича 

 

 Тема: «Державне управління змінами в системі вищої освіти України» 

 

 

Науковий керівник:  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 

___________________ 

                (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 31 серпня 2017 р., протокол № 7 

 

 

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 01 вересня 2017 р., протокол № 7/230-6 

 

Вчений секретар  

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

 

          

 _____________________ 

                (підпис) 



Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспіранта кафедри соціальної і гуманітарної політики 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Бабічева Анатолія Валерійовича 

 

 Тема: «Державне управління змінами в системі вищої освіти України» 

 

1. Система вищої освіти України як об’єкт державного управління. 

2. Становлення та розвиток системи вищої освіти сучасної України: 

державноуправлінський аспект. 

3. Управління змінами в системі вищої освіти: зміст та сутність поняття. 

4. Сучасні концепції управління змінами складних соціальних об’єктів. 

5. Зарубіжний досвід управління змінами в системі вищої освіти. 

6. Нормативно-правовий механізм управління змінами в системі вищої 

освіти сучасної України. 

7. Соціальні виміри управління змінами в системі вищої освіти України. 

8. Алгоритм управління змінами в системі вищої освіти України в умовах 

обмеженості ресурсів. 

9. Антикризові стратегії як складова організаційного механізму управління 

змінами в системі вищої освіти сучасної України. 

10. Механізм комунікації з громадськістю в управлінні змінами в системі 

вищої освіти сучасної України. 

11. Основні напрями реалізації реформ в системі вищої освіти сучасної 

України. 

12. Формування єдиного освітнього простору як технологія управління 

змінами в системі вищої освіти сучасної України.  

13. Критерії ефективності управління змінами в системі вищої освіти 

сучасної України. 

14. Механізм імплементації освітніх новацій в діяльність вищих навчальних 

закладів України в умовах Болонського процесу. 

15. Інструменти та засоби адаптації діяльності вишів України до 

Європейського освітнього простору. 

 

 

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 регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Решевця Ігоря Володимировича 

 

Тема: «Політико-адміністративний менеджмент в умовах суспільних 

трансформацій» 

 

Науковий керівник:  

д.держ.упр., проф. В.В. Мамонова 

 

___________________ 

                (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 31 серпня 2017 р., протокол № 7 

 

 

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 01 вересня 2017 р., протокол № 7/230-6 

 

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 регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Решевця Ігоря Володимировича 

 

Тема: «Політико-адміністративний менеджмент в умовах суспільних 

трансформацій» 

 

1. Основні складові концепту політико-адміністративного менеджменту. 

2. Принципи політико-адміністративного менеджменту. 

3. Функції політико-адміністративного менеджменту. 

4. Визначення сутності політико-адміністративного менеджменту. 

5. Зарубіжний досвід політико-адміністративного реформування. 

6. Підходи до розмежування політичного та адміністративного 

менеджменту. 

7. Підхід «розмежування політичних і адміністративних функцій» політико-

адміністративного менеджменту. 

8. Прогностичний підхід політико-адміністративного менеджменту. 

9. Структурно-функціональний підхід політико-адміністративного 

менеджменту. 

10. Визначення змісту поняття «політико-адміністративний устрій держави». 

11. Основні відмінності політичного та адміністративного менеджменту 

12. Відмінності політичних та адміністративних посад політико-

адміністративного менеджменту. 

13. Нормативно-правове забезпечення політико-адміністративного 

менеджменту в Україні. 

14. Основні напрями імплементації зарубіжного досвіду політико-

адміністративного реформування. 

15. Основні напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення 

політико-адміністративного менеджменту. 

 

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 регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Сердюкової Олени Євгенівни 

 

Тема: «Механізми забезпечення інноваційного розвитку територій» 

 

Науковий керівник:  

д.держ.упр., проф. В.В. Мамонова 

 

___________________ 

                (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 31 серпня 2017 р., протокол № 7 

 

 

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 01 вересня 2017 р., протокол № 7/230-6 

 

Вчений секретар  

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

 

          

 _____________________ 

                (підпис) 



  

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 –  механізми державного управління 

аспіранта кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Сердюкової Олени Євгенівни 

 

Тема: «Механізми забезпечення інноваційного розвитку територій» 

 

1. Визначення змісту понять «інновація» та «інноваційний розвиток» в 

контексті розвитку територій. 

2. Відмінність категорії «інновація» від інших схожих категорій. 

3. Класифікація інновацій в контексті розвитку територій. 

4. Особливості застосування інновацій в контексті розвитку територій. 

5. Основні сучасні форми інноваційного розвитку територій, що 

застосовуються в Україні. 

6. Державно-приватне партнерство як форма інноваційного розвитку 

територій. 

7. Децентралізація влади та інноваційний розвиток територій. 

8. Методи та інструменти управління інноваційним розвитком територій. 

9. Механізм суб’єктно-об’єктних відносин в процесі інноваційного розвитку 

територій 

10. Зарубіжний досвід впровадження інноваційних форм розвитку територій. 

11. Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку територій. 

12. Механізм організаційно-кадрового забезпечення інноваційного розвитку 

територій. 

13. Механізм нормативно-правового забезпечення інноваційного розвитку 

територій. 

14. Механізми контролю над інноваційним розвитком територій. 

15. Критерії оцінки ефективності впровадження інноваційних проектів 

розвитку територій. 

 

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 державного управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Камок Тетяни Володимирівни  

 

Тема: «Роль публічного лідерства в модернізації системи державного управління 

України» 

 

Науковий керівник:  

к.держ.упр., доц. Кузнецов 

 

___________________ 

                (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 31 серпня 2017 р., протокол № 7 

 

 

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 01 вересня 2017 р., протокол № 7/230-6 

 

Вчений секретар  

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

 

          

 _____________________ 

                (підпис) 



Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспіранта кафедри державного управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Камок Тетяни Володимирівни  

 

Тема: «Роль публічного лідерства в модернізації системи державного управління 

України» 

 

1. Публічне лідерство як суспільний феномен. 

2. Механізми реалізації публічного лідерства в умовах суспільних 

трансформацій. 

3. Організаційно-правові засади здійснення публічного лідерства в Україні. 

4. Технології виявлення і розвитку публічного лідерства в діяльності органів 

державної влади. 

5. Зарубіжний досвід реалізації лідерства в публічній сфері. 

6. Взаємовідносини та взаємодія з громадськістю як складова публічного 

лідерства. 

7. Соціально-політичні виміри публічного лідерства в Україні. 

8. Плебісцитарний механізм формування публічних лідерів в умовах 

демократії. 

9. Результативність та ефективність реалізації публічного лідерства в 

Україні. 

10. Технології і засоби підготовки публічних лідерів в Україні. 

11. Публічне лідерство як складова моделі Належного врядування (Good 

Governance). 

12. Парламентські форми реалізації публічного лідерства в Україні.  

13. Публічне лідерство в умовах децентралізації влади в Україні. 

14. Механізми модернізації системи державного управління в Україні. 

15. Стратегія адаптації кращого зарубіжного досвіду в сфері публічного 

лідерства до умов 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 01 вересня 2017 року, протокол № 7/230-7 
 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної 

політики та менеджменту М.А. Латиніна про рекомендацію до друку навчально-

методичних та наукових праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку:  

– навчальний посібник «Історія економіки та економічної думки», 

підготовлений к.е.н., доц. Сивоконем В.О. для студентів, магістрів, аспірантів, 

викладачів, що працюють за спеціальностями «Економіка» та «Публічне 

управління та адміністрування». Рецензенти: Українська Л.О., д.е.н., проф., 

професор кафедри політичної економії Харківського національного економічного 

університету імені С. Кузнеця; Костишина Т.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри 

управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Щербак В.Г., д.е.н., 

проф., директор Науково-дослідного інституту економіки Київського 

національного університету технологій та дизайну. Обсяг: 21,3 обл.-вид. арк. 

Тираж 300 прим. Коштом упорядника; 

– монографію докторанта кафедри економічної політики та менеджменту 

ХарРІ НАДУ Дунаєва Ігоря Володимировича «Публічна регіональна економічна 

політика в Україні: формування механізмів модернізації». Рецензенти: 

О. Ю. Бобровська, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри економіки та регіональної 

економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України; І. О. Драган, д.держ.упр., ст. наук. співробітник, професор кафедри 

менеджменту і маркетингу Київського національного лінгвістичного університету; 

С. В. Майстро, д.держ.упр., проф., професор кафедри економічної політики та 

менеджменту ХарРІ НАДУ; В.Б. Родченко, д.е.н., проф., заступник директора ННЦ 

«Каразинська школа бізнесу» Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна.  Обсяг: 19,7 обл.-вид. арк. Тираж 300 прим. Коштом автора; 

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 01 вересня 2017 року, протокол № 7/230-8 
 

Про затвердження білетів до вступних іспитів  

до аспірантури Інституту в 2017 році  

зі спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування   

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Д.В. Карамишева про затвердження білетів до вступних іспитів до 

аспірантури Інституту зі спеціальності 281 – публічне управління та 

адміністрування, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити білети до вступних іспитів до аспірантури Інституту зі 

спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування (додається). 

2. Начальнику управління координації наукових досліджень та 

інформаційно-аналітичної роботи (Кузнецов А.О.) забезпечити організацію 

прийому вступного іспиту зі спеціальності 281 – публічне управління та 

адміністрування за новими білетами. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Інституту Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 



Додаток 

до рішення Вченої ради Інституту 

від 01 вересня 2017 р. 

№ 7/230-8 

 

 

Б І Л Е Т № 1 

вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності  

281 – публічне управління та адміністрування 

 

1. Публічне управління як системне суспільне явище. 

2. Електронне врядування: сутність, зміст, особливості впровадження. 

3. Історичні етапи публічного управління в Україні. 

 

Б І Л Е Т № 2 

вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 

281 – публічне управління та адміністрування 

 

1. Система публічного управління. 

2. Особливості публічних послуг і їх надання. 

3. Лідерство в системі публічного управління. 

 

Б І Л Е Т № 3 

вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 

281 – публічне управління та адміністрування 

 

1. Суспільні відносини в системі публічного управління. 

2. Система органів публічного управління в Україні. 

3. Взаємодія органів публічної влади та громадськості. 

 

Б І Л Е Т № 4 

вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 

281 – публічне управління та адміністрування 

 

1. Закони й принципи публічного управління та адміністрування. 

2. Бюрократична модель публічного управління. 

3. Децентралізація та реформа публічної адміністрації. 

 

Б І Л Е Т № 5 

вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 

281 – публічне управління та адміністрування 

 

1. Функції публічного управління та адміністрування. 

2. «Новий публічний менеджмент». 

3. Публічна політика. Аналіз публічної політики. 

 



Б І Л Е Т № 6 

вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 

281 – публічне управління та адміністрування 

 

1. Форми та методи публічного управління та адміністрування. 

2. Концепція «Належного врядування». 

3. Етичні аспекти публічного управління та адміністрування. 

 

Б І Л Е Т № 7 

вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 

281 – публічне управління та адміністрування 

 

1. Механізми та технології публічного управління та адміністрування. 

2. Ефективність діяльності публічних адміністрацій. 

3. Вплив глобалізації на публічне управління та адміністрування. 

 

Б І Л Е Т № 8 

вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 

281 – публічне управління та адміністрування 

 

1. Стилі управлінської діяльності в системі публічного управління. 

2. Публічне управління як діяльність щодо узгодження груп інтересів. 

3. Публічна влада та публічне управління. 

 

 

Б І Л Е Т № 9 

вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 

281 – публічне управління та адміністрування 

 

1. Закони й принципи публічного управління та адміністрування. 

2. Особливості публічних послуг і їх надання. 

3. Взаємодія органів публічної влади та громадськості. 

 

Б І Л Е Т № 10 

вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 

281 – публічне управління та адміністрування 

 

1. Функції публічного управління та адміністрування. 

2. Електронне врядування: сутність, зміст, особливості впровадження. 

3. Ефективність діяльності публічних адміністрацій. 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                                 Д.В. Карамишев 


