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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про стан навчальної, методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри економічної теорії та 

фінансів у 2015-2017 рр. 

 

Карамишев Д.В., 

Амосов О.Ю. 

Проект рішення: 

Амосов О.Ю. 

члени комісії 

2 Про діяльність робочої групи з розробки Програми 

стабілізації фінансово-економічної діяльності та 

розвитку Інституту 

 

Карамишев Д.В., 

Олійник Д.В. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В., 

Олійник Д.В., 

члени робочої групи 

3 Про затвердження Програми патріотичного виховання та 

Плану заходів з національно-патріотичного виховання в 

Інституті в  2017-2018 н.р. 

 

Єлагін В.П. 

 Проект рішення: 

Єлагін В.П. 

 

4 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспірантки Н.В. Мартиненко  

 

Єлагін В.П. 

 Проект рішення: 

Єлагін В.П. 

 

5 Про затвердження додаткової програми до 

кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки 

«Державне управління» 

Мартиненко В.М. 

Проект рішення: 

Мартиненко В.М. 

 

6 Про затвердження кандидатур на участь в обласному 

конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» від 

Інституту 

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

 

7 Про рекомендацію кандидатур від факультету соціально-

економічного управління на призначення стипендії 

Наглядової ради ХарРІ НАДУ  

Орел Ю.Л. 

Проект рішення: 

Орел Ю.Л. 

 

8 Різне  
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 31 жовтня 2017 року, протокол № 9/232-1 

 

Про стан навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи  

кафедри економічної теорії та фінансів у 2015-2017 рр. 

 

Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри економічної теорії та 

фінансів Амосова О.Ю. 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, В.М. Мартиненко, В.П. Єлагін  – 

члени комісії, Вчена рада ВІДЗНАЧАЄ, що навчально-методична та наукова 

діяльність кафедри в цілому відповідає потребам підготовки магістрів за 

спеціальностями «Державне управління», «Публічне управління та 

адміністрування», «Бізнес адміністрування», «Підприємництво, торгівля та  

біржова діяльність», бакалаврів за спеціальностями «Менеджмент», «Управління 

персоналом і економіка праці», «Публічне управління та адміністрування», 

«Організація та економіка підприємницької діяльності» 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. 

На кафедрі працюють 10 викладачів, із них: 2 доктора наук, 7 кандидатів наук, 

1 професор і 8 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 та 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 регулярно проводяться відкриті заняття та здійснюються 

взаємовідвідування лекційних та практичних занять з їх подальшим обговоренням. 

Для забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за 

спеціальностями «Державне управління», 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 фундаментального дослідження у межах 

другої половини робочого дня за темою «Державні механізми подолання 

соціально-економічної диференціації регіонів» та розпочато науково-дослідну 

роботу за темою «Механізми публічного управління в умовах трансформації 

економічної системи». 

За звітний період викладачами кафедри підготовлено 3 монографії, 4 

навчальних посібника, 2 науково-методичних розробки, 23 статті (із них 21 у 

фахових виданнях, 2 – у закордонних), 26 тез виступів на наукових комунікативних 

заходах. Всього за звітний період підготовлено 58 публікації. На кафедрі поза 

докторантурою здійснюється підготовка 3 докторських дисертації. В межах 

аспірантури здійснюється підготовка 5 кандидатських дисертацій. 

Кафедра організовує і проводить комунікативні заходи навчального, наукового і 

профорієнтаційного характеру (круглі столи, семінари, конкурси, турніри).  

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

 кафедра недостатньо активно бере участь у комунікативних заходах 

профорієнтаційної спрямованості (Дні відкритих дверей, виставки «Освіта 

Слобожанщини», інтелектуальні турніри, тощо); 

 робота з підготовки та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

проводиться на кафедрі з порушенням термінів та із низьким показником 

результативності; 

 паспорт кафедри і посадові інструкції науково-педагогічних працівників 

не оновлені; 

 навчально-методичні комплекси дисциплін за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» та «Бізнес адміністрування» потребують 

доукомплектування; 

 недостатньо активно ведеться робота з підготовки монографій, 

підручників і навчальних посібників; 

 не всі викладачі мають публікації у фахових виданнях з проблематики 

дисциплін, які вони викладають, а 5 – не мають публікацій у зарубіжних виданнях; 

Зважаючи на  вищезазначене, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт завідувача кафедри економічної теорії та фінансів О.Ю. Амосова та 

висновки комісії взяти до уваги. 

2. До 20.11.2017 р. оновити і роздрукувати кафедральну документацію 

відповідно до номенклатури справ. 

3. До 31.12.2017 р. доукомплектувати навчально-методичні комплекси дисциплін 

за спеціальністю «Публічне управління і адміністрування», «Бізнес адміністрування». 

4. До кінця 2017-2018 н.р. визначити рівень наукової активності викладачів 

кафедри та забезпечити підготовку викладачами кафедри  монографій, навчальних 

посібників та публікацій наукових праць у виданнях, що входять до міжнародних 

науково метричних баз даних. 



5. Проводити більш активну роботу щодо залучення для навчання в 

аспірантурі випускників факультету підготовки магістрів державного управління за 

визначеною профілізацією. 

6. Враховуючи, що переважна більшість дисциплін, які формують 

навчальне навантаження кафедри викладається на факультеті соціально-

економічного управління – активізувати участь викладачів кафедри у 

профорієнтаційних заходах у тому числі на факультеті соціально-економічного 

управління. 

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 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 31 жовтня 2017 року, протокол № 9/232-2 

  

Про діяльність робочої групи з розробки Програми стабілізації фінансово-

економічної діяльності та розвитку Інституту 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева та заступника директора з економіко-господарської роботи і 

розвитку Д.В. Олійника про діяльність робочої групи з розробки Програми 

стабілізації фінансово-економічної діяльності та розвитку Інституту, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

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

заступника директора з економіко-господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника 

про діяльність робочої групи з розробки Програми стабілізації фінансово-

економічної діяльності та розвитку Інституту взяти до уваги. 

2. Проект програми стабілізації фінансово-економічної діяльності та 

розвитку Інституту винести на розгляд Вченої ради Інституту в грудні 2017 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора 

ХарРІ НАДУ Бєлову Л.О. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 31 жовтня 2017 року, протокол № 9/232-3 

  

Про затвердження Програми патріотичного виховання та Плану заходів  

з національно-патріотичного виховання в Інституті у 2017-2018 н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри соціальної і 

гуманітарної політики В.П. Єлагіна про затвердження Програми національно-

патріотичного виховання (далі - Програма) та Плану заходів з національно-

патріотичного виховання в Інституті (далі - План)  у 2017-2018 н.р., Вчена рада 

відзначає, що основні положення Програми та Плану були розглянуті на засіданнях 

Вченої ради факультету підготовки магістрів державного управління та Вченої 

ради факультету соціально-економічного управління, а також пройшли попереднє 

обговорення на засіданні Вченої ради Інституту 27.09.2017 р. З урахуванням 

вищенаведеного,  Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію завідувача кафедри соціальної і гуманітарної політики 

В.П. Єлагіна про Програму патріотичного виховання та План заходів з 

національно-патріотичного виховання в Інституті у 2017-2018 н.р. взяти до відома. 

2. Затвердити Програму патріотичного виховання та План заходів з 

національно-патріотичного виховання в Інституті у 2017-2018 н.р. 

3. Заступнику директора з економіко-господарської роботи і розвитку 

Д.В. Олійнику забезпечити оприлюднення Програми патріотичного виховання в 

Інституті у 2017-2018 н.р. (додається) та Плану заходів з національно-

патріотичного виховання слухачів та студентів  ХарРІ НАДУ на 2017/2018 н.р. 

(додається).  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора 

ХарРІ НАДУ Бєлову Л.О. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
 



Додаток 

до рішення Вченої ради Інституту 

від 31 жовтня 2017 р. 

№ 9/232-3 

 

  

Програма 

з патріотичного виховання слухачів та студентів 

у Харківському регіональному інституті  

державного управління 

Національної академії державного управління 

при Президентові України 
 

Загальні положення 

 
Програма патріотичного виховання слухачів та студентів у ХарРІ НАДУ  

(далі – Програма) розроблена спільно з професорсько-викладацьким складом та 

громадськими  організаціями, забезпечує створення виховного простору, який 

включає системну та цілеспрямовану співпрацю молоді, викладачів і 

громадськості, що у свою чергу ефективно вплине на процес виховання 

патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-

культурного надбання і традицій.   

Прийняття Програми зумовлене необхідністю реалізації сучасної державної 

молодіжної політики, забезпечення стратегії сталого розвитку держави, посилення 

виховної роботи, спрямованої на подальший розвиток соціально-гуманітарної 

складової у сфері публічного управління, та підтримання у молоді мотивації до 

відданого служіння українському народу, забезпечення її конституційних прав і 

свобод. 

Програма дозволить здійснювати ефективне патріотичне виховання слухачів 

та студентів ХарРІ НАДУ за умови конструктивного та творчого підходу до 

виховної справи професорсько-викладацького складу. Саме викладачі завдяки 

своєму професіоналізмові, пошукові найбільш ефективних форм і методів 

навчання, завдяки використанню в педагогічній діяльності нових технологій, 

послуговуючись потужним потенціалом системи освіти України, взаємодіючі з 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями, закладами культури, релігійними організаціями та ін. зможуть 

підвищити власний рівень професійної підготовки з питань патріотичного 

виховання молоді під час роботи в аудиторії і в поза аудиторний час. 

Ключові визначення: 

патріотизм (грец. πατριώτης – співвітчизник, πατρίς – вітчизна) – морально-

етичний та політичний принцип, сутність якого полягає у почутті любові до 

рідного краю, Батьківщини, своєї країни. У контексті державного управління варто 

зазначити, що патріот любить Батьківщину, а не владу чи державно-управлінський 

апарат;  

патріотичне виховання – комплексна, системна й цілеспрямована діяльність 

органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, школи, інших соціальних 

інститутів щодо формування високої патріотичної свідомості, почуття вірності, 

любові до Батьківщини, турботи про своє і народне благо, готовності до розбудови 



демократії, виконання громадянського та конституційного обов’язку із захисту 

національних інтересів, прагнення цілісності, незалежності України, сприяння 

єднанню українського народу, громадянському миру та злагоді в суспільстві; 

національне виховання – формування гармонійно розвиненої, 

високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої людини, наділеної 

глибокою громадською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими й 

духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, 

підприємливістю й ініціативністю; 

публічне управління – пошук найкращих способів використання ресурсів 

задля досягнення пріоритетних цілей держави: публічне управління спрямоване на 

реалізацію прав, свобод та законних інтересів приватних осіб і передбачає 

якнайповніше застосування владою принципу публічності – відкритості та 

прозорості діяльності її апарату, право впливу громадян на діяльність органів 

влади, громадський контроль за діяльністю управлінського апарату тощо;  

моральне виховання – цілеспрямований процес організації та стимулювання 

різнобічної діяльності і спілкування молоді, виховний вплив педагогів, сім’ї, 

громадськості, спрямований на формування стійких моральних якостей, потреб, 

почуттів, навичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі 

та практичної діяльності; 

виховна робота у ВНЗ – допомога в набутті молодим поколінням 

соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 

досягнення високої культури міжнаціональних відносин, формування у свідомості 

молоді рис громадянина України, духовності, художньо-естетичної, правової, 

екологічної, валеологічної, гендерної культури; 

інформаційне забезпечення – комплекс заходів щодо своєчасного доведення і 

роз’яснення молоді суспільно значущої інформації, інформаційної підтримки, 

розробки та реалізації заходів, спрямованих на формування іміджу держави; 

культурно-просвітницька робота – комплекс заходів, спрямованих на 

підвищення рівня духовності, загальної, професійної та особистої культури 

молодого покоління, здорового способу життя, успадкування духовних та 

культурних надбань українського народу; 

історико-краєзнавче виховання  знання свого краю – невід’ємна частина 

духовності молоді, важливий засіб забезпечення нерозривного зв’язку минулого 

нашого краю з вітчизняною і світовою історією; 

захист від негативного інформаційно-психологічного впливу – комплекс 

заходів організаційного, інформаційного, психологічного характеру щодо 

попередження, послаблення, ліквідації наслідків упливу зовнішніх та внутрішніх 

джерел загрози інформаційно-психологічній безпеці громадян України; 

національно-культурне надбання  сукупність унікальних культурних 

цінностей, об'єктів культурної спадщини, що мають виняткове історичне значення 

для формування культурного простору України; 

громадянське виховання – процес формування громадянськості як 

інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе 

морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною. 



Метою Програми є утвердження у свідомості слухачів та студентів 

патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у 

молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та 

конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, 

успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури 

взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, 

інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних 

і професійних якостей. 

Основними завданнями Програми є: 

виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського 

народу, його історико-культурного надбання і традицій; 

виховання у свідомості слухачів та студентів почуття гордості за Українську 

державу; 

формування високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та 

національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу, 

визнання духовної єдності населення всіх регіонів України, спільності культурної 

спадщини та майбутнього; 

виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до 

Конституції України, Законів України, державної символіки; 

формування у молоді відданості та вірності українському народові, 

готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної 

цілісності та недоторканності; 

формування здорового способу життя, прагнення до фізичного 

саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у 

сучасному суспільстві; 

підтримка та пропагування сімейних цінностей. 

 

1. Нормативно-правова база Програми 

 

Указ Президента України «Про День Гідності та Свободи» від 13.11.2014 № 

872; 

Указ Президента України «Про вшанування подвигу учасників Революції 

гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 11.02.2015 № 69; 

Указ Президента України «Про заходи з відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917 – 1921 років» від 22.01.1016 №17; 

Закон "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; 

Постанова Верховної Ради України від 17.01.2017 № 1822-УІИ «Про 

встановлення Дня українського добровольця»; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 898-р «Про 

затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 

2017 рік»;  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 954-р 

«Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів 

України, виховання поваги до них у суспільстві»; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 574-р «Про 

затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року»;  

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249596502


Наказ МОН від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах»; 

Наказ МОН від 31.03.2017 № 519 «Про затвердження Плану заходів 

Міністерства освіти і науки України щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної 

Сотні»;  

Освітній проект «ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ХАРКІВЩИНИ» схвалений 

рішенням розширеної колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 19.10.2016 р.;  

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних 

закладах у 2016/2017 навчальному році, наданих у листі Інституту модернізації 

змісту освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1828. 

 

2. Організація, координація і контроль за виконанням Програми 

 

Координація і контроль виконання Програми покладаються на Робочу групу 

з патріотичного виховання слухачів та студентів, затверджену розпорядженням 

директора ХарРІ НАДУ від 19.09.2017 №07. 

Організація виконання заходів Програми покладаються на кафедри, деканати 

та структурні підрозділи ХарРІ НАДУ. 

 

3. Очікувані результати 

 

В умовах національного державотворення система освіти реалізуватиме 

виховну місію, а виконання Програми дасть змогу: 

формувати свідомість громадянина, високоосвіченої, висококультурної 

людини, орієнтованої на загальнолюдські цінності; 

забезпечити утвердження у свідомості слухачів та студентів ХарРІ НАДУ 

патріотизму, посилення виховної складової в загальній системі формування у 

слухачів та студентів почуття національної гідності, готовності до виконання 

громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань 

українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального 

досвіду, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, 

правової, трудової, екологічної культури, розвиток особистісних рис громадянина 

української держави, психологічних і професійних якостей; 

посилити формування у молоді поваги до української держави, її державних 

символів; 

підвищити професіоналізм організаторів та фахівців з питань патріотичного 

виховання; 

утвердити в молодіжному середовищі світоглядні ідеали та цінності, 

патріотичні переконання щодо відданості та вірності українському народові, 

готовності до оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, 

територіальної цілісності і недоторканності. 

 

Заходи з патріотичного виховання слухачів та студентів в ХарРІ НАДУ на 

2017/2018 н.р. додаються. 

http://www.pedrada.com.ua/files/List_IMZO_1828_25072016.pdf


Додаток 

до рішення Вченої ради Інституту 

від 31 жовтня 2017 р. 

№ 9/232-3 

 

 

                                                          План заходів                                       

з національно-патріотичного виховання слухачів та студентів у 

ХарРІ НАДУ на 2017/2018 н.р. 
 

Заходи Відповідальні Термін 

виконання 

Прим. 

1. Підготовка тематичних 

експозицій з національно-

патріотичного виховання в процесі 

державотворення  

 

бібліотечний відділ ХарРІ 

НАДУ 

 

 

2017/2018 н.р. 

 

Гриценко Т.В. 

(за окремим 

планом) 

2. Проведення змагань із військово-

прикладних видів спорту на базі  

Національної академії Національної 

гвардії України, присвячених Дню 

Захисника України  

каф. соціальної і 

гуманітарної політики, 

слухацька та студентська 

ради ХарРІ НАДУ 

 

 

щорічно 

Бульба В.Г.  

Орел Ю.Л. 

Вашев О.Є.  

Тризна І.В 

Бірюкова О.В 

3. Підготовка тематичної експозиції 

«МУЖНІСТЬ І ВІДВАГА КРІЗЬ 

ПОКОЛІННЯ» (до Дня захисників 

України) 

бібліотечний відділ ХарРІ 

НАДУ 

14 жовтня Гриценко Т.В. 

4. Проведення виїзних занять зі 

слухачами та студентами   ХарРІ 

НАДУ на базі ліцею з посиленою 

фізичною підготовкою «Патріот» 

ХарРІ НАДУ 2017/2018 Садовська Л.М. 

5. Підготовка тематичної експозиції 

«КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА 

ПЕРЕВОДУ» (до Дня українського 

козацтва) 

бібліотечний відділ ХарРІ 

НАДУ 

14 жовтня  Гриценко Т.В. 

6. Підготовка тематичної експозиції 

«100-річчя подій Української 

революції» 

бібліотечний відділ ХарРІ 

НАДУ 

21 листопада 

2017р. 

Гриценко Т.В. 

7. Підготовка тематичної експозиції 

«ТРАГІЧНІ УРОКИ ІСТОРІЇ: 

ПАМ'ЯТЬ ПРО ГОЛОДОМОР 1933 Р.» 

бібліотечний відділ ХарРІ 

НАДУ 

26 листопада 

2017р. 

Гриценко Т.В. 

9. Підготовка тематичної експозиції 

«СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ – 

ОСНОВА ДЕРЖАВНОСТІ» (до 

Дня соборності України) 

бібліотечний відділ ХарРІ 

НАДУ 

 

22 січня 

2017р. 

Гриценко Т.В. 

10. Підготовка тематичної 

експозиції «ПАМ’ЯТАЙМО ПРО 

КРУТИ» 

бібліотечний відділ ХарРІ 

НАДУ 

29 січня 

2018р. 

Гриценко Т.В. 

11. Підготовка тематичної 

експозиції «ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ 

НЕБЕСНОЇ СОТНІ» 

бібліотечний відділ ХарРІ 

НАДУ 

20 лютого 

2018р. 

Гриценко Т.В. 

12. Проведення засідання Ради Рада молодих вчених березень Дорошенко О.В.  



молодих учених з метою 

обговорення основних напрямів і 

перспектив розвитку національної 

свідомості слухачів та студентів 

ХарРІ НАДУ 2018р.  

13. Підготовка тематичної 

експозиції  «14 БЕРЕЗНЯ – ДЕНЬ 

УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ» 

бібліотечний відділ ХарРІ 

НАДУ 

14 березня Гриценко Т.В. 

14. Проведення засідання круглих 

столів із залученням учасників АТО 

на тему «Проблеми національно-

патріотичного виховання молоді» 

на базі територіальних громад 

Харківської області 

 

студентська та слухацька 

Рада ХарРІ НАДУ, 

громадська організація 

учасників АТО, 

волонтери 

 

 

 

2017/2018н.р. 

 

Бульба В.Г. 

Куц Ю.О.  

Тризна І.В. 

Бірюкова О.В.  

 

15. Проведення «уроків мужності» 

із вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні 

каф. соціальної і 

гуманітарної політики, 

викладачі  

ХарРІ НАДУ 

куратори груп 

 

 

2017/2018н.р. 

 

Меляков А.В.  

Тамм А.Є., 

Поступна О.В. 

16. Включення секції за темою 

«Виклики сучасного 

трансформаційного суспільства: 

патріотизм, націоналізм, 

громадянське суспільство» до 

щорічного Міжнародного конгресу 

на базі ХарРІ НАДУ  

управління координації 

наукових досліджень та 

інформаційно-аналітичної 

роботи 

ХарРІ НАДУ 

 

 

квітень 

2018р. 

 

 

Єлагін В.П. 

Кузнецов А.О.,  

17. Участь студентів у 

волонтерському зльоті «Волонтер 

ХХІ століття» 

куратори груп ФСУ 

студентська Рада 

ХарРІ НАДУ 

травень 

2018р. 

Орел Ю.Л. 

Алфьорова О.С. 

Бірюкова О.В.   

18. Проведення на базі ХарРІ НАДУ 

разом з волонтерською організацією 

«Поруч» за програмою «Родинне коло» 

зустрічі з родинами загиблих в АТО 

бійців 

 

 

ХарРІ НАДУ 

 

 

 

2018р. 

 

 

 

Олійник Д.В.  

 

19. Підготовка тематичної 

експозиції  «КОНСТИТУЦІЯ МОЄЇ 

ДЕРЖАВИ» 

бібліотечний відділ ХарРІ 

НАДУ 

28.06 

2018р 

 

Гриценко Т.В. 

20. Проведення соціологічного 

дослідження з питань 

патріотичного виховання слухачів 

та студентів 

каф. соціальної і 

гуманітарної політики, 

відділ координації наукових 

досліджень та 

інформаційно-аналітичної 

роботи 

 

2018 р. 

 

Єлагін В.П. 

Кузнецов А.О.  

 

21. Підготовка тематичної 

експозиції  «ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО 

ПРАПОРА УКРАЇНИ» 

бібліотечний відділ ХарРІ 

НАДУ 

23 серпень Гриценко Т.В. 

22. Публікація наукової монографії 

«Національно-патріотичне 

виховання: виклики сьогодення, 

перспективи майбутнього» за 

результатами наукової теми 

дослідження «Національно-

каф. соціальної і 

гуманітарної політики 

ХарРІ НАДУ 

2018 р. Єлагін В.П. 

Садовська Л.М. 

Меляков А.В. 



патріотичне виховання молоді в 

Україні: теорія та практика 

реалізації на регіональному рівні» 

23. Підготовка тематичної 

експозиції  «В БОЯХ ЗА ХАРКІВ» 

(до дня визволення м. Харкова від 

фашистських загарбників) 

бібліотечний відділ 

ХарРІ НАДУ 

23 серпня Гриценко Т.В. 

24. Підготовка тематичної 

експозиції «З ДНЕМ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!» 

бібліотечний відділ  

ХарРІ НАДУ 

24 серпня Гриценко Т.В. 

25. Створення переліку 

рекомендованих для відвідування 

об’єктів з метою вшанування 

пам’яті героїв, що брали участь в 

боротьбі за незалежність України. 

ХарРІ НАДУ 2017-

2018р.р. 

Бульба В.Г. 

Меляков А.В., 

Волос Б.О. 

26. Покладання  квітів до пам’ятних 

знаків Героям Небесної Сотні 

 

ХарРІ НАДУ 21.11.2017р. Бульба В.Г. 

Орел Ю.Л.  

Волос Б.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 31 жовтня 2017 року, протокол № 9/232-4 

  

Про уточнення і затвердження теми   

дисертаційного дослідження аспірантки Н.В. Мартиненко 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри соціальної та 

гуманітарної політики В.П. Єлагіна про уточнення і затвердження теми 

дисертаційного дослідження аспірантки Н.В. Мартиненко, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити тему дисертації аспірантки Мартиненко Наталії Василівни 

«Механізми державного управління розвитком пенсійної системи України» 

(попередня редакція: «Публічне управління формуванням організаційно-правової 

системи в сфері національно-патріотичного виховання»), науковий керівник – 

д.держ.упр., проф. В.П. Єлагін. Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-

експертної ради ХарРІ НАДУ від 19.10.2017 р., № 9. 

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 31 жовтня 2017 року, протокол № 9/232-5 

 

Про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі 

спеціальності  галузі науки «Державне управління» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри державного 

управління В.М. Мартиненка 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. Завідувачу сектора підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів 

управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи 

ХарРІ НАДУ В.М. Монастирному і 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 державного управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Громико Олени Ігорівни 

 

 Тема: «Механізми державного регулювання інформаційного забезпечення 

діяльності місцевих органів виконавчої влади» 

 

 

Науковий керівник:  

к.держ.упр., доц. Л.В. Набока 

 

___________________ 

                (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 19 жовтня 2017 р., протокол № 9 

 

 

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 31 жовтня 2017 р., протокол № 9/232-5 

 

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 

Громико Олени Ігорівни 

 

 Тема: «Механізми державного регулювання інформаційного забезпечення 

діяльності місцевих органів виконавчої влади» 

 

1. Зміст поняття «інформаційне забезпечення діяльності органів виконавчої 

влади». 

2. Функції інформаційного забезпечення діяльності місцевих органів 

виконавчої влади. 

3. Механізми державного регулювання інформаційного забезпечення 

діяльності місцевих органів виконавчої влади. 

4. Інформаційне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої 

влади в умовах е-урядування. 

5. Організаційно-правове регулювання інформаційного забезпечення 

діяльності місцевих органів виконавчої влади. 

6. Формування та реалізація інформаційної політики на місцевому рівні. 

7. Суперечності та проблеми формування і реалізації відносин у сфері 

інформаційного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади 

України. 

8. Основні напрями державної інформаційної політики України. 

9. Законодавче забезпечення інформаційної складової діяльності місцевих 

органів державної влади.  

10. Досвід провідних країн світу у сфері інформаційного забезпечення 

місцевих органів влади. 

11. Структурно-функціональна модель інформаційного забезпечення 

діяльності місцевих органів виконавчої влади.  

12. Тенденції розвитку інформаційної політики України на місцевому рівні. 

13. Інформаційне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої 

влади в умовах децентралізації. 

14. Напрями удосконалення організаційного механізму державного 

регулювання інформаційного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої 

влади в Україні. 

15. Технології інформаційного забезпечення місцевих органів виконавчої 

влади.  

 

 

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 31 жовтня 2017 року, протокол № 9/232-6 

 

Про затвердження кандидатур на участь в обласному конкурсі «Вища школа 

Харківщини – кращі імена» від Інституту 

 

Заслухавши інформацію начальника управління координації наукових 

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

кандидатур на участь в обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі 

імена» від Інституту, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатуру для участі в обласному конкурсі «Вища школа 

Харківщини – кращі імена» у номінації: «Викладач професійно-орієнтованих 

дисциплін» – к.е.н., доц. Сивоконь Володимир Омелянович, професор кафедри 

управління персоналом та економіки праці. 

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 31 жовтня 2017 року, протокол № 9/232-7 

 

Про рекомендацію кандидатур від факультету соціально-економічного 

управління на призначення стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши інформацію декана факультету соціально-економічного 

управління Ю.Л. Орла про рекомендацію кандидатур від факультету соціально-

економічного управління на призначення стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатуру студента групи ПТМ-17 1-го курсу денної форми 

навчання підготовки магістрів факультету соціально-економічного управління 

Оноши Едуарда Віталійовича на призначення іменної стипендії Наглядової ради 

ХарРІ НАДУ. (Підстава: витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету 

соціально-економічного управління ХарРІ НАДУ від 26 жовтня 2017 р. № 3). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Вченої ради А.В. Мелякова. 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 

 
 

 

 


