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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: 

Бульба В.Г. 

2 Про підсумки прийому слухачів та студентів до 

ХарРІ НАДУ в 2018 році та затвердження плану 

організаційних та профорієнтаційних заходів у 

2018/2019 роках 

Золотарьов В.Ф. 

Проект рішення: 

 Золотарьов В.Ф. 

 

3 Про рекомендацію до зарахування до аспірантури 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії 

2018 року вступу  

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

 Кузнецов А.О. 

4 Про підготовку здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії, які працюють над дисертаціями поза 

аспірантурою 2018 року вступу 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

 Кузнецов А.О. 

5 Про рекомендацію до зарахування до докторантури 

ХарРІ НАДУ в 2018 р. 

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

 Кузнецов А.О. 

6 Про результати атестації аспірантів, докторантів та 

здобувачів ХарРІ НАДУ за 2017/2018 н.р. 

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

 Кузнецов А.О. 

7 Про рекомендацію кандидатур від факультету 

публічного управління та адміністрування та факультету 

соціально-економічного управління на призначення 

стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ 

 

Бульба В.Г., 

Смаглюк А.А. 

Проект рішення: 

Бульба В.Г., 

Смаглюк А.А. 

8 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Дзядук Г.О. 

 

Латинін М.А. 

Проект рішення: 

Латинін М.А. 

9 Про затвердження додаткової програми до 

кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки 

«Державне управління» 

Латинін М.А. 

Проект рішення: 

Латинін М.А 

10 Про переривання навчання в докторантурі ХарРІ НАДУ 

докторанта кафедри політології та філософії 

Мельман В.О. 

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

 Кузнецов А.О. 

11 Різне  

 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 вересня  2018 року, протокол № 7/241-1 
 

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 слухача першого курсу денної 

форми навчання факультету публічного управління та адміністрування Павленка 

Едуарда Євгеновича. (Підстава: Положення про Вчену раду ХарРІ НАДУ, рішення 

Вченої ради факультету публічного управління та адміністрування від 11 вересня 

2018 р., протокол № 9). 

2. 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 24 вересня  2018 року, протокол № 7/241-2 

 

Про підсумки прийому слухачів та студентів до  

ХарРІ НАДУ в 2018 році та затвердження плану організаційних та 

профорієнтаційних заходів у 2018/2019 роках 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова про підсумки прийому 

слухачів та студентів до ХарРІ НАДУ в 2018 році та затвердження плану 

організаційних та профорієнтаційних заходів у 2018/2019 роках, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію заступника директора з короткотермінового підвищення 

кваліфікації Золотарьова В.Ф. про підсумки прийому слухачів та студентів до 

ХарРІ НАДУ в 2018 році  взяти до відома. 

2. Затвердити План організаційних та профорієнтаційних заходів у 

2018/2019 роках (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту  

Бєлову Л.О. 

 

 

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 24 вересня  2018 року, протокол № 7/241-3 

 

Про рекомендацію до зарахування до аспірантури  

здобувачів наукового ступеня доктора філософії 2018 року вступу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про конкурсну ситуацію щодо 

вступу до аспірантури ХарРІ НАДУ в 2018 році здобувачів наукового ступеня 

доктора філософії,  

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати осіб, які успішно пройшли вступні випробування, до 

зарахування до аспірантури ХарРІ НАДУ здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування»: 

аспірантура  (денна форма навчання) 

за державним замовленням 

кафедра політології та філософії 

 – Марчак Юлію Олександрівну, 

кафедра соціальної і гуманітарної політики 

 – Власенко Наталію Олександрівну, 

 – Проценко Олену Володимирівну, 

 – Луценко Ангеліну Олександрівну, 

 – Машкіну Ольгу Іванівну, 

кафедра права та європейської інтеграції 

 – Соколову Вікторію Вікторівну, 

 – Корневу Ольгу Сергіївну, 

кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

 – Ольховську Юлію Юріївну, 

 

аспірантура (денна форма навчання) 

за договором на умовах контракту 

кафедра державного управління 

 – Ісаєва Сергія Валерійовича, 

аспірантура (вечірня форма навчання) 

за державним замовленням 

 кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

– Шатохіна Євгена Анатолійовича, 

кафедра соціальної і гуманітарної політики 

– Зуб Аллу Василівну, 

кафедра політології та філософії 

– Вінника Владислава Миколайовича, 

– Жидкова Костянтина Сергійовича, 

– Лисенка Ігоря Андрійовича, 



 

– Мережка Сергія Івановича, 

– Федоренко Анну Володимирівну, 

кафедра економічної політики та менеджменту 

 – Чернявського Костянтина Олександровича, 

кафедра української мови 

 – Бігарі Марину Іванівну, 

кафедра права та європейської інтеграції  

– Товмасяна Артура Едгаровича, 

 

аспірантура (заочна форма навчання) 

за договором на умовах контракту 

кафедра інформаційних технологій і систем управління 

– Живила Євгена Олександровича. 

кафедра державного управління 

– Іноземцеву Катерину Олександрівну. 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити до 26.09.2018 р. подання інформації щодо вступу до 

аспірантури ХарРІ НАДУ здобувачів наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» в 2018 році до 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

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 24 вересня  2018 року, протокол № 7/241-4 

 

Про підготовку здобувачів наукового ступеня доктора філософії, які працюють 

над дисертаціями поза аспірантурою 2018 року вступу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про підготовку здобувачів 

наукового ступеня доктора філософії, які працюють над дисертаціями поза 

аспірантурою 2018 року вступу,  

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Схвалити Положення «Про здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії 

поза аспірантурою в Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України» 

(Додається).  

2. Рекомендувати за результатами вступних випробувань до навчання осіб, які 

працюватимуть над дисертаціями поза аспірантурою 2018 року вступу: 

поза аспірантурою 

 зі спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування 

кафедра соціальної і гуманітарної політики 

 – Безбородову Олену Леонідівну, 

кафедра управління персоналом та економіки праці 

 – Фесенко Вікторію Олександрівну, 

кафедра державного управління 

 – Листову Аліну Андріївну, 

кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

 – Плотнік Наталію Анатоліївну, 

 – Калмикова Євгена Валерійовича. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 



 

Додаток 

до рішення Вченої ради Інституту 

від 24 вересня 2018 р. 

№ 7/241-4 

  

проект 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії 

поза аспірантурою в Харківському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління  

при Президентові України 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Дане положення визначає порядок здобуття вищої освіти ступеня 

доктора філософії поза аспірантурою в Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України.  

1.2. Нормативною основою здобуття вищої освіти ступеня доктора 

філософії поза аспірантурою виступає п. 2 ІІ розділу Закону України «Про 

вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII та п. 34-36 Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.  

 

2. Право здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії 

поза аспірантурою 

 

2.1. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або 

науково-педагогічну діяльність, працюють в органах державної влади або 

органах місцевого самоврядування за основним місцем роботи, мають диплом з 

відзнакою (рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою) або є 

штатними працівниками Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України, можуть отримати право здобувати вищу освіту ступеня доктора 

філософії поза аспірантурою без переривання трудової діяльності або під час 

перебування у творчій відпустці.  

2.2. Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України для підготовки i захисту 

дисертації за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування». 

Прикріплення відбувається в межах вступної компанії до аспірантури і 

передбачає дотримання вимог Правил прийому до Харківського регіонального 



 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України і проходження усіх вступних випробувань. 

2.3. Рішення щодо рекомендації осіб для здобуття вищої освіти ступеня 

доктора філософії поза аспірантурою в Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України приймається приймальною комісією за результатами 

вступних випробувань, схвалюється рішенням Вченої ради та закріплюється 

наказом директора.  

 

3. Порядок здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії 

поза аспірантурою 

 

3.1. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою в 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України передбачає повне та 

успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та навчального 

плану аспірантури згідно із затвердженими в установленому порядку 

індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи 

прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій 

раді. Виконання освітньої програми під час здобуття вищої освіти ступеня 

доктора філософії поза аспірантурою відбувається відповідно до Ст. 42 Закону 

України «Про вищу освіту» за заочно-дистанційною формою навчання. 

3.2. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, 

які прикріплені до Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України для реалізації свого права на здобуття вищої освіти ступеня доктора 

філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється 

безкоштовно (за погодженням із передбачуваним науковим керівником). 

3.3. Особи, прикріплені до Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора 

філософії поза аспірантурою, мають права і обов’язки: 

мають право на: 

- вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної у 

бібліотеках і державних архівах України; 

- отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо 

власного дослідження від наукового керівника; 

- безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень; 

- академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник 

України, 2015 р., № 66, ст. 2183); 

- академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю 

та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 

відповідно до законодавства. 

зобов’язані: 



 

- дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки 

дослідників у відповідній галузі (професії), встановлених у Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України; 

- виконувати освітньо-наукову програму та індивідуальний план наукової 

роботи та систематично звітувати про хід їх виконання на засіданні кафедри; 

- захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді 

дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю опублікованих у 

вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях статей (для 

докторантів) у спеціалізованій вченій раді. 

3.4. У разі звільнення з роботи (відповідно до п. 2.1) особа втрачає право 

здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України та має право: 

 продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії 

поза аспірантурою у вищому навчальному закладі (науковій установі), до якого 

особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за 

умови прийняття відповідного рішення таким вищим навчальним закладом 

(науковою установою); 

 вступити до аспірантури (ад’юнктури) вищого навчального закладу 

(наукової установи) для здобуття відповідного ступеня за очною (денною, 

вечірньою) або заочною (дистанційною) формою навчання і зарахування їй 

відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою. 

 

 

 

Начальник відділу з 

координації наукових досліджень 

та аспірантури         А.О. Кузнецов 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 вересня  2018 року, протокол № 7/241-5 

 

Про рекомендацію до зарахування до докторантури ХарРІ НАДУ  

в 2018 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

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

до докторантури ХарРІ НАДУ в 2018 році,  

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. За результатами співбесіди із керівництвом та на підставі витягів із 

протоколів засідання кафедр ХарРІ НАДУ зарахувати до докторантури за 

спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» таких осіб: 

за державним замовленням 

кафедра управління персоналом та економіки праці 

 – к.держ.упр., доцента, доцента кафедри управління персоналом та економіки 

праці ХарРІ НАДУ Падафет Юлію Геннадіївну; 

кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

 – к.держ.упр., доцента, доцента кафедри регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування ХарРІ НАДУ Безуглого Олександра Володимировича, 

кафедра політології та філософії 

 – к.ю.н., доц., доцента кафедри конституційного права, муніципального та 

міжнародного права Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 

Москаленка Олександра Михайловича. 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити своєчасне оформлення індивідуальних планів роботи 

докторантів. 

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 24 вересня  2018 року, протокол № 7/241-6 

 

Про результати атестації аспірантів, докторантів та здобувачів  

ХарРІ НАДУ при Президентові України за 2017/2018 н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про результати атестації аспірантів, 

докторантів та здобувачів за 2017/2018 н.р., Вчена рада констатує, що згідно з п. 31, 

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

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 (зі 

змінами), керуючись п. 25 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 

року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)» ведеться підготовка аспірантів, докторантів та здобувачів наукового 

ступеня кандидата наук з державного управління, доктора філософії та доктора наук 

за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

Проведений аналіз освітнього процесу та узагальнення рекомендацій наукових 

керівників дозволили виявити основні недоліки у виконанні індивідуальних планів 

роботи аспірантів, зокрема: 

– відставання темпів оприлюднення результатів дисертаційних досліджень у 

фахових виданнях; 

– порушення термінів підготовки тексту дисертацій; 

– неповне використання можливостей участі в комунікативних заходах; 

– недостатньо високий рівень якості дисертацій, які виносяться на попередній 

захист; 

– несвоєчасне проходження попередніх захистів та захистів дисертацій 

випускниками цього року. 

Позитивно атестовано всіх докторантів. 

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

– відставання в підготовці монографій; 

– відставання в оприлюдненні результатів наукових досліджень; 

– несвоєчасне проходження теоретичних семінарів та попередніх захистів. 

Атестацію проходили 3 здобувачі, всі атестовані позитивно. 

Аналіз індивідуальних планів роботи здобувачів дозволив узагальнити типові 

недоліки: 

– формальне заповнення окремими здобувачами індивідуальних планів роботи; 

– слабкий зв’язок значної частини здобувачів із відповідними кафедрами; 



 

– відставання від запланованих темпів оприлюднення результатів 

дисертаційних досліджень у наукових фахових виданнях. 

За різними формами навчання проходять навчання 88 аспірантів, з них у двох 

перервано навчання у зв’язку з відпустками по догляду за дитиною (Скупченко Д.О., 

Мещерякова Н.М.). Атестацію проходили 86 аспірантів. Аспірант третього року 

заочної форми навчання за державним замовленням кафедри регіонального розвитку 

та місцевого самоврядування Верхогляд Д.В. не підготував звітні матеріали про 

виконання ним індивідуального плану роботи аспіранта. Рішенням кафедри 

регіонального розвитку та місцевого самоврядування запропоновано відрахувати 

аспіранта третього року навчання Верхогляда Д.В. за невиконання індивідуального 

плану роботи. 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. На підставі аналізу виконання індивідуальних планів роботи перевести за 

результатами атестації на наступний рік підготовки докторантів: 

– на другий рік підготовки: 

 (за державним замовленням): 

Білосорочку Світлану Іванівну; 

Мельман Вікторію Олександрівну; 

Щегорцову Вікторію Миколаївну; 

(за договором на умовах контракту): 

Поколодну Олену Валентинівну. 

2. Перевести за результатами атестації на наступний рік навчання аспірантів: 

– на другий рік навчання: 

 (денна форма, за державним замовленням): 

Амосова Станіслава Олеговича; 

Биковець Кристину Юріївну; 

Білоус Каріну Станіславівну; 

Вербицьку Євгенію Олександрівну; 

Гордієнко Євгенію Петрівну; 

Кожуріну Віру Миколаївну; 

Мірошніченко Людмилу Глебівну; 

Радькову Ольгу Сергіївну; 

Ушакову Марію Володимирівну; 

Філімонову Валерію Андріївну; 

Фісенко Наталію Владиленівну; 

 (вечірня форма, за державним замовленням): 

Благовестова Миколу Олександровича; 

Воропай Любов Анатоліївну; 

Гриня Дмитра Володимировича; 

Гунбіну Олену Володимирівну; 

Довбню Олександра Борисовича; 

Єфімова Євгенія Олександровича; 

Ольховського Юрія Юрійовича; 



 

Панчішного Сергія Анатолійовича; 

Тесленко Ольгу Сергіївну; 

Чернобая Олега Олександровича; 

(вечірня форма, за договором на умовах контракту): 

Кривицьку Надію Володимирівну; 

Плюхіна Максима Сергійовича; 

Ходякову Катерину Сергіївну; 

(заочна форма, за договором на умовах контракту): 

Гібадулліна Олексія Володимировича; 

Головка Олександра Сергійовича; 

Євтухова Олександра Володимировича; 

Коваленко Наталію Олександрівну; 

Краснолобову Ірину Миколаївну; 

Пасічник Дар`ю Сергіївну; 

Сластіна Олександра Петровича; 

Спасібова Дмитра Вікторовича; 

Цвірка Костянтина Володимировича; 

– на третій рік навчання: 

 (денна форма, за державним замовленням): 

Борисенко Дарину Володимирівну; 

Знаткову Олену Миколаївну; 

Зюзя Дмитра Володимировича; 

Лісман Тетяну Анатоліївну; 

Нікітенка Олексія Євгеновича; 

Пільгун Маргариту Валеріївну; 

 (вечірня форма, за державним замовленням): 

Бірюкова Вадима Вікторовича; 

Головко Юлію Олександрівну; 

Діденка Андрія Олександровича; 

Кірєєва Євгена Вікторовича; 

Малишеву Оксану Василівну; 

Мартиненко Наталію Василівну; 

Марченко Людмилу Юріївну; 

Мєуш Наталію Вікторівну; 

Сікала Максима Володимировича; 

Чорнохвостенко Катерину Євгенівну; 

 (вечірня форма, за договором на умовах контракту): 

Луценка Віталія Івановича; 

(заочна форма, за договором на умовах контракту): 

Горла Максима Вікторовича; 

Єфімова Юрія Вікторовича; 

Панова Віталія Володимировича; 

Черняка Михайла Євгенійовича; 



 

– на четвертий рік навчання: 

(заочна форма, за державним замовленням): 

Бондаренко Діану Петрівну; 

Голованову Наталю Вікторівну; 

Гузя Вячеслава Валерійовича; 

Кузьменка Сергія Леонідовича; 

Міщана Олександра Олександровича; 

Олентьєва Романа Володимировича; 

Сиволапенко Тетяну Леонідівну; 

(заочна форма, за договором на умовах контракту): 

Балуту Інну Вікторівну; 

Вахітова Руслана Фаільйовича; 

Капінус Олександру Ярославівну; 

Озаровську Анастасію Вікторівну; 

Павлова Єгора Олеговича. 

3. Атестувати на підставі аналізу виконання індивідуальних планів роботи 

аспірантів, докторантів та здобувачів останнього року навчання: 

докторантів: 

Котукова Олександра Анатолійовича; 

Поступну Олену Вікторівну; 

Серенка Артема Олексійовича; 

Дорошенко Олесю Володимирівну; 

Садовську Ліну Миколаївну; 

(денна форма, за державним замовленням): 

Білуху Лілію Анатоліївну; 

Кустрю Яну Олександрівну; 

Нікіпєлову Євгенію Миколаївну; 

Дзядук Ганну Олександрівну; 

Чернятіну Вікторію Анатоліївну, 

Шевченко Олександру Миколаївну; 

 (денна форма, за договором на умовах контракту): 

Венжика Юрія Юрійовича; 

Городничева Кирила Юрійовича, 

Хлєбникова Артема Андрійовича; 

 (заочна форма, за державним замовленням): 

Алфьорову Ольгу Сергіївну; 

Грабар Наталію Сергіївну; 

Звіздай Оксану Василівну; 

Кухареву Ганну Петрівну; 

Лукашова Олександра Олександровича; 

Черноіваненко Аліну Володимирівну; 

 (заочна форма, за договором на умовах контракту): 

Лєтнєву Ольгу Сергіївну; 



 

Орлову Ларису Іванівну; 

здобувачів за договором на умовах контракту: 

Леськіва Євгена Сергійовича; 

Лобойченка Володимира Васильовича; 

Неділько Аліну Іванівну. 

4. Завідувачам кафедр, науковим керівникам та науковим консультантам 

звернути увагу на усунення недоліків, що виявлені в ході атестації аспірантів, 

докторантів та здобувачів. 

5. 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 24 вересня  2018 року, протокол № 7/241-7 

 

Про рекомендацію кандидатур від факультету публічного управління та 

адміністрування та факультету соціально-економічного управління  

на призначення стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши інформацію декана факультету публічного управління та 

адміністрування В.Г. Бульби та інформацію заступника декана факультету соціально-

економічного управління А.А. Смаглюк про рекомендацію кандидатур на 

призначення стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатуру слухачки 2-го курсу денної форми навчання 

факультету публічного управління та адміністрування Корецької Оксани Геннадіївни 

на призначення іменної стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ (Підстава: витяг з 

протоколу засідання Вченої ради факультету публічного управління та 

адміністрування ХарРІ НАДУ від 11 вересня 2018 р. № 9).  

2. Затвердити кандидатуру студентки 2-го курсу денної форми навчання, 

першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» Балабась Катерини Романівни на призначення 

іменної стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ (Підстава: витяг з протоколу 

засідання Вченої ради факультету соціально-економічного управління ХарРІ НАДУ 

від 18 вересня 2018 р. № 7). 

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 24 вересня  2018 року, протокол № 7/241-8 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспірантки Дзядук Г.О. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної 

політики та менеджменту М.А. Латиніна про уточнення і затвердження теми 

дисертаційного дослідження аспірантки Г.О. Дзядук, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертації аспірантки Дзядук Ганни Олександрівни 

«Механізми державного регулювання розвитку малого та середнього агробізнесу в 

Україні» (попередня редакція: «Механізми реалізації державної конкурентної 

політики в аграрному секторі економіки в Україні»), науковий керівник – д.держ.упр., 

доц. Ю.О. Ульянченко. Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління. 

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

20.09.2018 р., № 7. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 вересня  2018 року, протокол № 7/241-9 

 

Про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі 

спеціальності  галузі науки «Державне управління» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача економічної політики та 

менеджменту М.А. Латиніна про затвердження додаткової програми до 

кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки «Державне управління», Вчена 

рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити додаткову програму до кандидатського іспиту зі спеціальності 

галузі науки «Державне управління» (додається). 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

ХарРІ НАДУ А.О. Кузнецову та голові екзаменаційної комісії 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 

аспірантки кафедри економічної політики та менеджменту 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Дзядук Ганни Олександрівни 

 

Тема: «Механізми державного регулювання розвитку малого та середнього 

агробізнесу в Україні» 
Науковий керівник:  

д.держ.упр., доц. Ю.О. Ульянченко 

 

____________________ 

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 20 вересня 2018 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 24 вересня 2018 р., протокол № 7/241-9 

 

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 економічної політики та менеджменту 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Дзядук Ганни Олександрівни 

 

Тема: «Механізми державного регулювання розвитку малого та середнього 

агробізнесу в Україні» 
 

1. Напрями розвитку малого та середнього агробізнесу як об’єкта державного 

впливу 

2. Сутність механізмів державного регулювання розвитку малого та середнього 

агробізнесу 

3. Закордонний досвід державного регулювання розвитку малого та середнього 

агробізнесу 

4. Сучасний стан державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки  

5. Сучасні тенденції розвитку малого та середнього агробізнесу 

6. Напрями державного стимулювання розвитку малого та середнього агробізнесу 

7. Методи державного стимулювання розвитку малого та середнього агробізнесу  

8. Напрями модернізації аграрного сектору економіки України 

9. Нормативно-правовий механізм реалізації державного регулювання розвитку 

малого та середнього агробізнесу 

10. Суб’єкти та об’єкти державного регулювання розвитку малого та середнього 

агробізнесу 

11. Економічний механізм реалізації державного регулювання розвитку малого та 

середнього агробізнесу 

12. Проблеми реалізації державного регулювання розвитку малого та середнього 

агробізнесу 

13. Організаційно-правовий механізм державного регулювання розвитку малого та 

середнього агробізнесу 

14. Комплексний механізм реалізації державного регулювання розвитку малого та 

середнього агробізнесу 

15. Оцінка результативності інструментів державного регулювання розвитку малого 

та середнього агробізнесу 

 
Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 20 вересня 2018 р., протокол № 7 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев  

 

_____________________ 

                (підпис) 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24 вересня  2018 року, протокол № 7/241-10 

 

Про переривання навчання в докторантурі ХарРІ НАДУ докторанта кафедри 

політології та філософії Мельман В.О. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про переривання навчання в 

докторантурі ХарРІ НАДУ докторанта кафедри політології та філософії Мельман 

В.О., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Вийти із клопотанням перед Вченою радою Національної академії 

державного управління при Президентові України про надання академічної відпуски 

докторанту кафедри політології та філософії Мельман В.О. з 25.10.2018 р. до 

25.10.2019 р. за власним бажанням.  

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити своєчасне оформлення необхідних документів щодо 

переривання навчання в докторантурі ХарРІ НАДУ докторанта кафедри політології та 

філософії Мельман В.О. для подання до Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 

 


