ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Науково-експертної ради Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України
«19» квітня 2018 року

14 год. 50 хв.

ауд. 5 (зал засідань спеціалізованої вченої ради)
1. Експертиза виконання індивідуального плану з підготовки кандидатської дисертації
аспірантом кафедри політології та філософії Знатковою Оленою Миколаївною (тема
«Партисипативні технології в сучасній системі публічного управління») науковий керівник
д.держ.упр., професор Солових В.П., експерт від Ради д.держ.упр., проф. Куц Ю.О.).
Доповідачі: Знаткова О.М., д.держ.упр., проф. Куц Ю.О.
2. Експертиза виконання індивідуального плану з підготовки кандидатської дисертації
аспірантом кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Лісман Тетяною
Анатоліївною (тема «Механізми забезпечення самодостатності територіальних громад в
Україні») науковий керівник д.держ.упр., професор Газарян С.В., експерт від Ради
д.держ.упр., проф. Бульба В.Г.).
Доповідачі: Лісман Т.А., д.держ.упр., проф. Бульба В.Г.
3. Про рекомендацію до друку монографії к.ю.н., доцента кафедри військового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Полякової О.С.
«Публічне управління правовою освітою населення в Україні», виконаної в рамках
дисертаційного дослідження на тему «Теоретико-методологічні засади становлення та
розвитку правової освіти в Україні: публічно-управлінський аспект» (спеціальність
25.00.01 – теорія та історія державного управління; науковий консультант – д.держ.упр.,
проф., професор кафедри В.Г. Бульба). Рецензенти: О.I. Крюков, д.держ.упр., проф.,
професор кафедри публічного адміністрування в сфері цивільного захисту Навчальнонауково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України
(спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління); Ю.О. Куц, д.держ.упр.,
проф., завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ
НАДУ (спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління); Є.В. Ромат,
д.держ.упр., проф., завідувач кафедри маркетингу та реклами Київського національного
торговельно-економічного університету (спеціальність 25.00.02 – механізми державного
управління). Видання здійснюється за власний кошт автора (обсяг – 16,5 обл.-вид. арк.).
Доповідач: д.держ.упр., проф.Бульба В.Г.

4. Про рекомендацію до друку монографії «Інституціональне забезпечення розвитку
публічної влади на місцевому рівні», підготовлену за результатами міжкафедральної
науково-дослідної роботи «Інституціональне забезпечення розвитку публічної влади на
місцевому рівні» (№ 0116U003317). Автори: О. Б. Коротич, Ю. О. Куц, С. В. Газарян,
Н. М. Мельтюхова,

Л. В. Набока,

О. В. Грибко,

О. В. Решевець,

Н. В. Фоміцька,

О. А. Носик, за заг. ред. д.держ.упр., проф. О. Б. Коротич, к.держ.упр., доц. Л. В. Набоки.
Рецензенти:

д.держ.упр.,

проф.,

завідувач

кафедри

публічного

управління

адміністрування ІПК ДСЗУ Ворона П. В.; д.держ.упр., проф., завідувач

та

кафедри

політології та філософії ХарРІ НАДУ Дзюндзюк В. Б.; д.держ.упр., проф., начальник
кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту НУЦЗУ Майстро С. В.
Обсяг: 6,5 обл.-вид. арк. Тираж 300 прим. Коштом упорядників.

Доповідач: д.держ.упр., проф.Коротич О.Б.
5. Про зміни у Порядку формування Переліку наукових фахових видань України,
затвердженому Наказом МОН від 15.01.2018 № 32.
Доповідач: начальник відділу з координації наукової роботи та докторантури
к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов.
6. Про підготовку до проведення ХVІІІ Міжнародного наукового конгресу «Публічне
управління ХХІ ст.: світові практики та національні перспективи » (26 квітня 2018 року).
Доповідач: перший заступник директора, д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев.
Різне.
Голова

Д.В. Карамишев

Секретар

Н.М. Гришина

