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Питання

1

Про затвердження проекту Порядоку проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників у ХарРІ НАДУ

2

Про стан навчально-методичної, наукової
та
організаційної
діяльності
колективу
кафедри
української мови в 2015-2016 рр.

Золотарьов В.Ф.,
Редін П.О.
Проект рішення:
Редін П.О.,
члени комісії

3

Про Положення про організацію освітнього процесу в
ХарРІ НАДУ

Карамишев Д.В.
Проект рішення:
Горожанкіна В.І.

4

Про затвердження тем дисертацій
аспірантів 2016 року набору

Кузнецов А.О.
Проект рішення:
Монастирний В.М.

5

Про затвердження індивідуальних планів наукової
Кузнецов А.О.
роботи аспірантів (докторантів) ХарРІ НАДУ 2016 р. Проект рішення:
вступу
Монастирний В.М.

6

Про затвердження індивідуальних навчальних планів
аспірантів ХарРІ НАДУ 2016 р. вступу

Кузнецов А.О.
Проект рішення:
Монастирний В.М.

7

Про уточнення і затвердження теми дисертаційного
дослідження аспіранта С.В. Марєхіна

Дзюндзюк В.Б.
Проект рішення:
Дзюндзюк В.Б.

8

Про уточнення і затвердження теми дисертаційного
дослідження аспіранта О.І. Юр'євої

Коваленко М.М.
Проект рішення:
Амосов О.Ю.

докторантів

і

Доповідачі,
відповідальні за
підготовку
питання
Носик О.А.
Проект рішення:
Носик О.А.,
Каленіченко Л.О.

9

Про уточнення і затвердження теми дисертаційного
дослідження здобувача наукового ступеня доктора наук
В.Р. Котковського

Куц Ю.О.
Проект рішення:
Куц Ю.О.

10

Про
затвердження
додаткових
програм
до
кандидатських іспитів зі спеціальностей галузі науки
«Державне управління»

Коваленко М.М.,
Дзюндзюк В.Б.,
Кузнецов А.О.
Проект рішення:
Амосов О.Ю.,
Дзюндзюк В.Б.,
Латинін М.А.

11

Про рекомендацію до друку навчально-методичних та
наукових праць ХарРІ НАДУ

Жадан О.В.,
Куц Ю.О.
Проект рішення:
Статівка Н.В.,
Куц Ю.О.

12

Різне

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 жовтня 2016 року, протокол № 10/221-1
Про затвердження проекту Порядку
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних
посад науково-педагогічних працівників у ХарРІ НАДУ
Заслухавши та обговоривши інформацію начальна відділу кадрів О.А. Носик
про затвердження проекту Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників у ХарРІ НАДУ, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити проект Порядку проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників у ХарРІ НАДУ.
2. Завідувачам кафедр провести роз’яснення серед науково-педагогічних
працівників щодо проекту Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників у ХарРІ НАДУ.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 жовтня 2016 року, протокол № 10/221-2
Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної діяльності
колективу кафедри української мови в 2015-2016 рр.
Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри української мови
П.О. Редіна про стан навчально-методичної, наукової та організаційної діяльності
кафедри, відповідно до рішення Вченої ради Інституту від 29 березня 2016 року
(протокол № 3/214-4) «Про систему оцінювання діяльності кафедр інституту», а
також висновки комісії з перевірки результатів діяльності колективу кафедри,
склад якої затверджений наказом директора Інституту від 05.10.2016 р. № 150:
Д.В. Карамишев – голова комісії, В.Ф. Золотарьов – заступник голови, В.Г. Бульба,
В.І. Горожанкіна, А.О. Кузнецов, В.П. Єлагін, В.М. Шур – 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», бакалаврів зі
спеціальностей «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент» та
«Управління персоналом та економіка праці» 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 Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України щодо змісту, методів і форм організації навчального
процесу.
На сьогодні на кафедрі працюють 6 викладачів, які мають науковий ступінь і
вчене звання. Кафедра забезпечує реалізацію програми підготовки магістрів і
спеціалістів на денній, заочній та вечірній формах навчання ФПМДУ та на ФСЕУ й
в аспірантурі, де викладається 13 дисциплін, із них 5 за програмою магістерської
підготовки.
Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на належному науковотеоретичному та методичному рівні з використанням різноманітних форм і
методів, що зумовлює успішне виконання слухачами та студентами різних видів
навчальних робіт. Заняття, що проводяться викладачами кафедри на всіх формах
підготовки, проходять відповідно до затверджених навчальних програм і планів.
Аудиторне, контрольно-консультативне й науково-методичне навантаження

виконується в повному обсязі. Регулярно проводяться відкриті заняття та
взаємовідвідування з їх подальшим обговоренням.
Для забезпечення навчального процесу підготовки магістрів державного
управління й спеціалістів за всіма дисциплінами, що викладаються, створено
науково-методичні комплекси, які згідно з вимогами навчального процесу постійно
оновлюються. Упродовж 2015–2016 рр. викладачі кафедри підготували 2
монографії, опублікували 16 статей і 20 тез, 2 методичних рекомендацій.
Більшість навчальних дисциплін кафедри забезпечені авторськими
програмами й навчальними посібниками.
На кафедрі завершено виконання планової наукової теми «Підвищення
культури українського ділового мовлення державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування». З 2016 року здійснюється виконання нової теми
«Підвищення мовленнєвої компетентності державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування в умовах євроінтеграційних процесів». Усі члени
кафедри брали участь у міжнародних і національних наукових конференціях, у
тому числі в роботі наукового конгресу «Публічне управління ХХІ століття:
форсайтинг успіху» й Другої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне
управління ХХІ».
Регулярними є контакти кафедри з працівниками Харківської
облдержадміністрації, Харківської міської ради та державними службовцями
районної ланки: організовано 2 круглих столи й заняття постійно діючих курсів
«Ділова українська мова» на курсах підвищення кваліфікації.
Упродовж 2015–2016 н.р. викладачами кафедри проведено вузівські етапи
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Т. Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика.
На кафедрі підготовлено переможницю обласного етапу міжнародного конкурсу
імені Т. Шевченка студентку ФСЕУ С. Мартинову. Щороку до Дня української
писемності та мови проводиться низка виховних заходів, відбувається олімпіада
школярів. При кафедрі організовано роботу Клубу творчої молоді. Патріотичне
виховання слухачів і студентів здійснюється як під час аудиторних занять, так і в
процесі відвідування музеїв і пам’ятних місць Харківщини.
Профорієнтаційна агітація здійснюється в середніх загальноосвітніх закладах
міста № 99 і 155, на заняттях Авторської школи, у межах дистанційного курсу для
випускників шкіл, у секції «Ділова українська мова» Всеукраїнського конкурсу –
захисту науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук.
Разом із тим у роботі кафедри виявлено певні недоліки, серед яких слід
назвати:
– відсутність повного складу НМКД з навчальних дисциплін, що вперше
включені до навчальної програми 2016–2017 н.р.;
– недостатня кількість публікацій у закордонних виданнях;
– недостатній рівень технічного забезпечення кафедри.

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Звіт завідувача кафедри української мови П.О. Редіна та висновки комісії
взяти до уваги.
2. Навчально-методичну та наукову роботу кафедри української мови
визнати в цілому задовільною.
3. Рекомендувати завідувачу кафедри української мови П.О. Редіну:
– до 1 січня 2017 р. завершити процес укладання НМКД;
– до 1 вересня 2017 р. підготувати навчальний посібник для студентів
спеціальності «Публічне управління та адміністрування»;
– до 1 грудня 2016 р. розмістити на офіційному інтернет-сайті Інституту
рубрику «Мовні поради».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 жовтня 2016 року, протокол № 10/221-3
Про Положення про організацію освітнього процесу в Харківському
регіональному інституті державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора
Д.В. Карамишева про Положення про організацію освітнього процесу, Вчена рада
констатує, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту», на виконання
вимог листа Міністерства освіти України від 20.01.2015 № 1/9-19, проект
Положення про організацію освітнього процесу в ХарРІ НАДУ було доведено до
відома завідувачів кафедр та керівників навчальних підрозділів та оприлюднено на
офіційному сайті Інституту. Зазначений проект з внесеними пропозиціями та
зауваженнями було схвалено рішенням Науково-методичної ради (протокол № 8
від 13 жовтня 2016 року).
Виходячи з вищевикладеного, керуючись частиною другою статті 47 Закону
України «Про вищу освіту», Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Схвалити Положення про організацію освітнього процесу в Інституті.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 жовтня 2016 року, протокол № 10/221-4
Про затвердження тем дисертацій докторантів і аспірантів
2016 року набору
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації
наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про
затвердження тем дисертацій докторантів і аспірантів 2016 року набору, Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити теми дисертацій докторантів і аспірантів 2016 року набору
(додається).
2. Завідувачам кафедр, науковим керівникам і науковим консультантам
забезпечити систематичний контроль щодо своєчасної та якісної підготовки
дисертаційних досліджень докторантами та аспірантами.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

Додаток
до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ
від „25” жовтня 2016 р. № 10/221-4
“Про затвердження тем дисертацій
аспірантів та докторантів“
Теми дисертацій аспірантів та докторантів,
зарахованих у жовтні 2016 р.
№
з/п

П.І.Б
аспіранта, докторанта

1

2

1.

Нікітенко Олексій Євгенович

2.

Зюзь Дмитро Володимирович

3.

Сікало Максим Вікторович

4.

Садовська Ліна Миколаївна
(докторант)

5.

Бірюков Вадим Вікторович

Тема
кандидатської, докторської дисертації

Спеціальність

3
4
Кафедра державного управління
Інформаційне забезпечення діяльності органів
074 – публічне управління та
публічної влади в умовах становлення
адміністрування
електронного урядування в Україні
Кафедра економічної теорії та фінансів
Стратегічне планування розвитку економіки
074 – публічне управління та
України
адміністрування
Механізм державного регулювання розвитку
074 – публічне управління та
ринку зерна в Україні
адміністрування
Кафедра соціальної і гуманітарної політики
074 – публічне управління та
Публічне управління у сфері патріотичного
адміністрування
виховання молоді в Україні
Механізми державного управління екологічною
безпекою в Україні

074 – публічне управління та
адміністрування

Науковий
керівник,
науковий
консультант
5
к.держ.упр., доц.
Набока Л.В.
д.держ.упр., доц.
Коваленко М.М.
д.держ.упр., доц.
Коваленко М.М.
д.держ.упр.,
проф. Єлагін
В.П.
д.держ.упр.,
проф. Бульба
В.Г.

6.

7.

8.

9.

Публічне управління формуванням
організаційно-правової системи в сфері
національно-патріотичного виховання
Кафедра управління персоналом і економіки праці
Реалізація державної політики у сфері
Марченко Людмила Юріївна
казначейського обслуговування бюджетних
коштів
Мартиненко Наталія Василівна

Чорнохвостенко Катерина
Євгенівна

Державне регулювання розвитку банківської
системи в Україні

074 – публічне управління та
адміністрування

д.держ.упр.,
проф. Єлагін
В.П.

074 – публічне управління та
адміністрування

д.держ.упр.,
проф. Статівка
Н.В.
д.держ.упр.,
проф. Статівка
Н.В.

074 – публічне управління та
адміністрування

Кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування
074 – публічне управління та
Решевець Олеся Володимирівна Теоретико-методологічні засади оцінювання
адміністрування
(докторант)
діяльності місцевих рад в Україні

10. Лісман Тетяна Анатоліївна

Механізми забезпечення самодостатності
територіальних громад в Україні

11. Пільгун Маргарита Валеріївна

Децентралізація влади як чинник демократизації
державотворчих процесів в Україні

12. Діденко Андрій Олександрович
13. Малишева Оксана Василівна
14. Мєуш Наталія Вікторівна

Механізми модернізації органів публічної влади
на місцевому рівні в Україні
Взаємодія інститутів влади і громадянського
суспільства у забезпеченні регіонального
розвитку
Державне забезпечення фінансової самостійності
територіальних громад в умовах децентралізації

074 – публічне управління та
адміністрування
074 – публічне управління та
адміністрування
074 – публічне управління та
адміністрування
074 – публічне управління та
адміністрування

д.держ.упр.,
проф.
Куц Ю.О.
д.держ.упр.,
проф.
Газарян С.В.
д.держ.упр.,
проф.
Куц Ю.О.
к.держ.упр., доц.
Безуглий О.В.
к.держ.упр., доц.
Макаренко О.М.

074 – публічне управління та
адміністрування

д.держ.упр.,
проф.
Мамонова В.В.

074 – публічне управління та
адміністрування

д.держ.упр.,
проф. Солових
В.П.

Кафедра політології та філософії
15. Знаткова Олена Миколаївна

Партисипативні технології в сучасній системі
публічного управління

16.

Марченко Дарина
Володимирівна

17. Єфімов Юрій Вікторович

Культурна дипломатія як інструмент формування
іміджу держави

074 – публічне управління та
адміністрування
074 – публічне управління та
Публічний аудит у системі територіальних органів
адміністрування
влади в Україні

18. Головко Юлія Олександрівна

Структурно-функціональна трансформація
системи аудиту в публічному управлінні

19. Кірєєв Євген Вікторович

Соціально-психологічні чинники забезпечення
ефективності діяльності органів публічного
управління на місцевому рівні

20. Горло Максим Вікторович

Розвиток публічного партнерства в Україні

21. Луценко Віталій Іванович
22. Панов Віталій Володимирович
23. Черняк Михайло Євгенійович

Механізми реалізації державної екологічної
політики розвитку органічного виробництва в
Україні
Реінжиніринг у системі державного регулювання
розвитком комунальних підприємств
водопостачання та водовідведення України
Модернізація територіальної організації влади в
Україні як чинник регіонального розвитку

Начальник управління координації наукових досліджень
та інформаційно-аналітичної роботи

074 – публічне управління та
адміністрування
074 – публічне управління та
адміністрування
074 – публічне управління та
адміністрування
074 – публічне управління та
адміністрування
074 – публічне управління та
адміністрування
074 – публічне управління та
адміністрування

к.соц.н., доц.
Котуков О.А.
д.держ.упр.,
проф. Солових
В.П.
д.держ.упр.,
проф. Солових
В.П.
к.соц.н., доц.
Котуков О.А.
д.держ.упр.,
проф. Дзюндзюк
В.Б.
д.держ.упр.,
проф.
Карамишев Д.В.
к.держ.упр., доц.
Кузнецов А.О.
д.держ.упр.,
проф. Дзюндзюк
В.Б.

А.О. Кузнецов

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 жовтня 2016 року, протокол № 10/221-5
Про затвердження індивідуальних планів наукової роботи
аспірантів (докторантів) ХарРІ НАДУ 2016 р. вступу
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації
наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про
затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспірантів (докторантів)
ХарРІ НАДУ 2016 р. вступу, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію начальника управління координації наукових досліджень та
інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова взяти до уваги.
2. Затвердити індивідуальні плани наукової роботи аспірантів (докторантів)
2016 р. вступу.
3. Завідувачу сектора підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів
В.М. Монастирному забезпечити до 31.10.2016 року заповнення індивідуальних
планів наукової роботи аспірантів (докторантів) 2016 р. вступу.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 жовтня 2016 року, протокол № 10/221-6
Про затвердження індивідуальних навчальних планів
аспірантів ХарРІ НАДУ 2016 р. вступу
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації
наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про
затвердження індивідуальних навчальних планів аспірантів ХарРІ НАДУ 2016 р.
вступу, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію начальника управління координації наукових досліджень та
інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова взяти до уваги.
2. Затвердити індивідуальні навчальні плани аспірантів 2016 р. вступу.
3. Завідувачу сектора підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів
В.М. Монастирному забезпечити організацію навчального процесу та здійснення
поточного контролю за виконанням індивідуальних навчальних планів аспірантів
2016 р. вступу.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 жовтня 2016 року, протокол № 10/221-7
Про уточнення і затвердження теми дисертаційного дослідження
здобувача С.В. Марєхіна
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та
філософії В.Б. Дзюндзюка про уточнення і затвердження теми дисертаційного
дослідження здобувача С.В. Марєхіна, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради
ХарРІ НАДУ від 20.10.2016 р. № 8 затвердити тему дисертації здобувача Марєхіна
Сергія Володимировича «Управління якістю в місцевих органах влади в Україні»
(попередня редакція: «Механізми управління якістю в діяльності місцевих органів
влади України»). Науковий керівник – д.держ.упр., проф. В.Б. Дзюндзюк.
Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 жовтня 2016 року, протокол № 10/221-8
Про уточнення і затвердження теми дисертаційного дослідження
аспіранта О.І. Юр'євої
Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри економічної
теорії та фінансів М.М. Коваленка про уточнення і затвердження теми
дисертаційного дослідження аспіранта О.І. Юр'євої, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради
ХарРІ НАДУ від 20.10.2016 р. № 8 затвердити тему дисертації аспіранта Юр’євої
Ольги Іванівни «Механізм державного управління податковим боргом в Україні»
(попередня редакція: «Розвиток механізму державного управління податковим
боргом»). Науковий керівник – д.е.н., проф. Н.Л. Гавкалова. Спеціальність
25.00.02 – механізми державного управління.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 жовтня 2016 року, протокол № 10/221-9
Про уточнення і затвердження теми дисертаційного дослідження здобувача
наукового ступеня доктора наук В.Р. Котковського
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри регіонального
розвитку та місцевого самоврядування Ю.О. Куца про уточнення і затвердження
теми дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня доктора наук
В.Р. Котковського, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради
ХарРІ НАДУ від 20.10.2016 р. № 8 затвердити тему дисертаційного дослідження
Котковського Володимира Романовича «Теоретико-методологічні засади участі
місцевих органів влади у формуванні та реалізації державної політики» (попередня
редакція: «Державна політика і місцеве самоврядування: методологія подолання
відособлення»). Науковий консультант – д.держ.упр., проф. Ю.О. Куц.
Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 жовтня 2016 року, протокол № 10/221-10
Про затвердження додаткових програм до кандидатських іспитів зі
спеціальностей галузі науки «Державне управління»
Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри економічної
теорії та фінансів М.М. Коваленка, завідувача кафедри політології та філософії
В.Б. Дзюндзюка, начальника управління координації наукових досліджень та
інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про затвердження додаткових
програм до кандидатських іспитів зі спеціальностей галузі науки «Державне
управління», Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити додаткові програми до кандидатських іспитів зі
спеціальностей галузі науки «Державне управління» (додаються).
2. Завідувачу сектора підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів
управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи
ХарРІ НАДУ В.М. Монастирному і головам екзаменаційних комісій забезпечити
дотримання встановленого порядку проведення кандидатських іспитів.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління
аспіранта кафедри економічної теорії та фінансів
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Юр’євої Ольги Іванівни
Тема: «Механізм державного управління податковим боргом в Україні»

Науковий керівник:
д.е.н., проф. Н.Л. Гавкалова

___________________
(підпис)
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 20 жовтня 2016 р., протокол № 8
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 25 жовтня 2016 р., протокол № 10/221-11
Вчений секретар
к.і.н., доц. А.В. Меляков

_____________________
(підпис)

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління
аспіранта кафедри економічної теорії та фінансів
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Юр’євої Ольги Іванівни
Тема: «Механізм державного управління податковим боргом в Україні»
1. Державне управління в фіскальній сфері України: функції, методи та
механізми.
2. Податкова система, принципи побудови, проблеми функціонування.
3. Соціально-економічний зміст, причини виникнення та структура
податкового боргу.
4. Управління податковим боргом як складова системи управління
державними фінансами.
5. Сутність та зміст поняття «механізм державного управління податковим
боргом».
6. Цілі та функції механізму державного управління податковим боргом.
7. Структура механізму державного управління податковим боргом.
8. Класифікація методів механізму державного управління податковим
боргом.
9. Нормативно-правове та організаційне забезпечення функціонування
механізму державного управління податковим боргом.
10. Особливості застосування примусових заходів з боку держави щодо
стягнення податкового боргу.
11. Показники результативності застосування методів механізму державного
управління податковим боргом в Україні.
12. Шляхи вдосконалення механізму державного управління податковим
боргом в Україні.
13. Основні підходи в управлінні податковим боргом в країнах Євросоюзу.
14. Застосування режиму розстрочення податкового боргу як складової
механізму державного управління податковим боргом.
15. Особливості застосування основних та додаткових джерел погашення
податкового боргу.
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 20 жовтня 2016 р., протокол № 8
Голова Науково-експертної ради
д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев
_____________________
(підпис)

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління
здобувача кафедри політології та філософії
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Марєхіна Сергія Володимировича
Тема: «Управління якістю в місцевих органах влади в Україні
Науковий керівник:
д.держ.упр., проф. В.Б. Дзюндзюк
___________________
(підпис)
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 20 жовтня 2016 р., протокол № 8
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 25 жовтня 2016 р., протокол № 10/221-10
Вчений секретар
к.і.н., доц. А.В. Меляков

_____________________
(підпис)

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління
здобувача кафедри політології та філософії
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Марєхіна Сергія Володимировича
Тема: «Управління якістю в місцевих органах влади в Україні»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Поява і розвиток основних концепцій управління якістю.
Управління якістю в органах влади: поняття і зміст.
Основні моделі управління якістю в органах влади.
Світовий досвід з управління якістю в діяльності органів влади.
Основні положення стандартів ISO серії 9000.
Модель досконалості Європейської фундації управління якістю (EFQM).
Концепція всеохоплюючого управління якістю (TQM).
Система збалансованих показників (Balanced ScoreCard).
Загальна схема оцінювання (CAF).
Модель впровадження системи управління якістю в місцевих органах влади.
Основні чинники і проблеми підвищення якості в місцевих органах влади в
Україні.
Основні етапи впровадження системи управління якістю в місцевих органах
влади.
Зміна організаційної культури місцевих органів влади в контексті
впровадження системи управління якістю.
Інформаційне забезпечення системи управління якістю в місцевих органах
влади.
Моніторинг управління якістю в місцевих органах влади.

Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 20 жовтня 2016 р., протокол № 8
Голова Науково-експертної ради
д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев
_____________________
(підпис)

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.01 – теорія та історія державного управління
аспіранта кафедри економічної політики та менеджменту
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Малько Юлії Сергіївни
Тема: «Державна політика сільського розвитку в Україні»
Науковий керівник:
д.держ.упр., проф. Лозинська Т.М.
____________________
(підпис)
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 20 жовтня 2016 р., протокол № 8
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 25 жовтня 2016 р., протокол № 10/221-10
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 економічної політики та менеджменту
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Малько Юлії Сергіївни
Тема: «Державна політика сільського розвитку в Україні»
1. Концептуальні основи політики сільського розвитку.
2. Співвідношення понять «політика сільського розвитку» і «політика
розвитку сільських територій».
3. Характеристика моделей політики сільського розвитку (галузева,
територіальна, перерозподільна).
4. Історичні етапи формування поселенської мережі в Україні.
5. Багатофункціональність сільського господарства як основна концепція
політики сільського розвитку в ЄС.
6. Соціальні трансформації в сільській місцевості України протягом 19912016 рр.
7. Нормативно-правова основа державної політики підтримки сільських
місцевостей в Україні.
8. Характеристика економічної основи розвитку сільських громад в Україні.
9. Характеристика просторової основи розвитку сільських громад в Україні.
10. Роль самоврядування в забезпеченні сільського розвитку.
11. Децентралізація та розширення повноважень місцевих громад.
12. Перспективи та проблеми об’єднання територіальних громад.
13. Гендерний підхід у плануванні сільського розвитку.
14. Трансформація структури сільського населення.
15. Моделювання сучасної політики сільського розвитку в Україні.
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 20 жовтня 2016 р., протокол № 8
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 25 жовтня 2016 року, протокол № 10/221-11
Про рекомендацію до друку навчально-методичних
та наукових праць ХарРІ НАДУ
Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри управління
персоналом та економіки праці О.В. Жадана, завідувача кафедри регіонального
розвитку та місцевого самоврядування Ю.О. Куца про рекомендацію до друку
навчально-методичних та наукових праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку:
– навчальний посібник «Соціальна відповідальність суб’єктів соціальноекономічної системи в Україні». Автор: д.держ.упр., доц. Т.О. Самофалова.
Рецензенти: Д.В. Шиян, д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки підприємства та
менеджменту
Харківського
Національного
економічного
університету
ім. С. Кузнеця; Т.І. Олійник, д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки
підприємства
Харківського
Національного
аграрного
університету
ім. В.В. Докучаєва; В.Г. Бульба, д.держ.упр., проф., професор кафедри соціальної
та гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України. Обсяг: 16,0 обл.-вид. арк. Тираж – 150 прим. За власний рахунок;
– монографію «Участь місцевих органів влади у формуванні та реалізації
державної політики». Автор: В.Р. Котковський. Рецензенти: А.О. Дєгтяр,
д.держ.упр., проф., завідувач кафедри адміністративного менеджменту Харківської
державної академії культури Міністерства культури України; В.Б. Дзюндзюк,
д.держ.упр., проф., завідувач кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ;
І.О. Дегтярьова, д.держ.упр., доц., професор кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України.
Обсяг: 12 обл.-вид. арк. Тираж 300 прим. За власний рахунок.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.
Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

