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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 лютого 2016 року, протокол № 2/213-1
Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора
Інституту Д.В. Карамишева про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Вивести зі складу Вченої ради ХарРІ НАДУ слухача факультету підготовки
магістрів державного управління Уса Олександра Ігоровича, у зв’язку з закінченням
навчання.
2. Ввести до складу Вченої ради ХарРІ НАДУ слухача факультету підготовки
магістрів державного управління Кожуріну Віру Миколаївну (витяг з протоколу № 7
від 26.01.2016 р. загальних зборів слухачів денної форми навчання факультету
підготовки магістрів державного управління).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Інституту Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 лютого 2016 року, протокол № 2/213-2
Звіт про діяльність ХарРІ НАДУ в 2015 р.
Заслухавши та обговоривши звіт директора Л.О. Бєлової про діяльність ХарРІ
НАДУ при Президентові України у 2015 р., Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Звіт директора Л.О. Бєлової про діяльність ХарРІ НАДУ при Президентові
України у 2015 році взяти до відома (додається).
2. З метою підвищення ефективності діяльності ХарРІ НАДУ при Президентові
України (далі – Інституту), керівникам структурних підрозділів відповідно до
функціонального призначення протягом 2016р. забезпечити здійснення таких заходів
щодо:
інституціонального розвитку:
– науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до
положень Закону України «Про державну службу», зокрема ст.48 п.3;
– систематизація та впорядкування співпраці Інституту, його структурних
підрозділів та кафедр з органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, наближення науково-освітнього процесу в Інституті до потреб
замовників освітніх послуг;
– підготовка документів до ліцензування нових спеціальностей та
акредитаційної експертизи нових освітніх програм відповідно до вимог МОН
України, з урахуванням потреб ринку праці та можливостей Інституту щодо
забезпечення надання якісних освітніх послуг відповідним категоріям працівників
органів влади, організацій та підприємств, випускникам загальноосвітніх шкіл;
провадження освітньої діяльності:
– імплементація положень Закону України «Про Вищу освіту» шляхом
підготовки відповідних документів щодо порядку організації та забезпечення якості
освітнього процесу, зокрема «Положення про організацію освітнього процесу» в
Інституті після його затвердження Національною академією;
– розроблення нових освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів з
урахуванням принципів студентськоцентрованого навчання відповідно до
методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм» Інституту вищої освіти
Національної академії педагогічних наук України;
– здійснення моніторингу та періодичного перегляду науково-методичних
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комплексів навчальних дисциплін, а також форм і методів оцінювання знань
студентів і слухачів з урахуванням компетентнісного підходу;
– продовження практики проведення в Інституті занять Школи педагогічної
майстерності з метою вдосконалення методики викладання та впровадження в
освітній процес сучасних форм дидактики, а також обміну досвідом науковопедагогічних працівників;
– проведення систематичного контролю за здійсненням керівництва
підготовкою магістерських робіт, зокрема щодо забезпечення їх якості в частині
узгодження з потребами замовника (органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування); відображення відомостей про практичне впровадження одержаних
результатів за основним місцем роботи або об’єктом стажування;
профорієнтаційної роботи:
– забезпечення змістовної цільової профорієнтаційної роботи щодо відбору та
направлення на навчання в Інституті серед посадовців відповідних категорій,
населення, майбутніх випускників шкіл тощо за спеціальностями на факультеті
підготовки магістрів державного управління та факультеті соціально-економічного
управління;
– цілеспрямована робота з місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, посадовцями під час занять на курсах підвищення
кваліфікації, направлення профорієнтаційних листів до керівників підприємств,
установ і організацій державної та комунальної форми власності для забезпечення
прийому слухачів на спеціальність «Публічне управління та адміністрування»;
–
продовження
практики
проведення
Днів
відкритих
дверей,
профорієнтаційних виїздів до шкіл міст і районів Харківської області та районів міста
Харкова, залучення старшокласників до секцій Малої академії наук для забезпечення
кількісного складу вступників на спеціальності факультету соціально-економічного
управління;
співпраці з органами влади:
– укладання угод про співпрацю з обласними державними адміністраціями та
відповідними обласними радами регіону, райдержадміністраціями та міськими
радами області, міжрегіональними управліннями національної державної служби та
організація діяльності утворених філіалів кафедр;
– упровадження системи он-лайн консультацій, посилення роботи щодо
популяризації Інституту в мережі Інтернет, активного просування можливостей
комунікацій із використанням інтернет-ресурсів і соціальних мереж;
підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів:
– систематичний контроль за здійсненням наукового керівництва
(консультування) підготовкою дисертаційних робіт, зокрема щодо забезпечення їх
якості, належного оформлення та висвітлення наукових результатів, апробації
матеріалів дисертації, відображення відомостей про практичне впровадження
одержаних результатів;
– посилення вимог щодо процедури попередньої експертизи якості підготовки
дисертаційних досліджень шляхом залучення до її проведення експертів із числа
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компетентних учених зі спеціальності, зокрема членів спеціалізованих вчених рад,
осіб, які проводять активну роботу, досліджують питання, пов’язані з темою
дисертаційної роботи здобувача;
– відпрацювання механізму атестації наукових кадрів вищої кваліфікації
відповідно до вимог Закону України ,,Про вищу освіту”;
науково-дослідної діяльності та комунікативних заходів:
– усунення відірваності проблематики наукових досліджень від реальних
проблем теорії і практики публічного управління та активізація роботи щодо
пропагування інтелектуальних продуктів, створених науковцями Інституту, зокрема в
системі органів державного управління й органів місцевого самоврядування регіону;
– сприяння пошуку дієвих засобів мотивації праці наукових творчих колективів
щодо виконання госпрозрахункових тем НДР за рахунок грантів, а також створенню в
межах Інституту інноваційних форм реалізації науково-прикладної діяльності
(лабораторії, експертні групи, форвард-проекти тощо);
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування:
– разом з органами влади регіону забезпечення виконання планів-графіків та
належного організаційно-методичного рівня організації підвищення кваліфікації
посадовців у 2016 році;
– посилення роботи щодо проведення госпрозрахункових тематичних семінарів
підвищення кваліфікації за прямими угодами, договорами та оновлення професійних
програм і тематики семінарів;
– розроблення плану заходів з нагоди оголошення 2016 року Роком англійської
мови за забезпечення їх виконання;
співпраці із зарубіжними партнерами:
– організація закордонних стажувань слухачів, аспірантів та працівників
Інституту та використання можливостей щодо провадження викладацької діяльності
та наукових досліджень за кордоном фахівцями Інституту;
– встановлення партнерських довгострокових контактів із європейськими
вищими навчальними закладами задля здійснення спільної діяльності щодо програм
подвійних дипломів;
– продовження роботи щодо інтеграції наукових видань Інституту до
міжнародної системи науковометричних фахових видань;
– вивчення можливостей та сприяння залученню міжнародних фондів до
надання цільової фінансової допомоги Інституту;
виховної роботи та етичної поведінки:
– проведення в Інституті заходів з реалізації Плану дій НАДУ щодо Стратегії
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки,
затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. №580;
– розроблення плану заходів щодо дотримання Правил етичної поведінки
державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
11.02.2016 № 65, та забезпечення його виконання;
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фінансово-господарської діяльності та розвитку матеріально-технічної
бази:
– вирішення питання щодо виділення фінансування на капітальні видатки,
фінансування витрат на придбання матеріалів, інвентарю та спеціального одягу за
рахунок бюджетного фінансування;
– забезпечення більш ефективного й економного управління матеріальнотехнічною базою, інфраструктурою та логістичними службами, раціональне
використання енергоресурсів;
– застосування комплексного підходу до вирішення поточних питань
життєдіяльності Інституту з використанням його наявного потенціалу та
можливостей щодо залучення додаткових коштів;
– модернізація системи інформаційного забезпечення Інституту шляхом
залучення грантів, участі в цільових програмах із придбання програмного
забезпечення та оновлення комп’ютерного парку, у тому числі за рахунок
бюджетного фінансування.
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ
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________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 лютого 2016 року, протокол № 2/213-3
Про підсумки підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування в 2015 році
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з
короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова про підсумки
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування у 2015 р., Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора з короткотермінового підвищення
кваліфікації В.Ф. Золотарьова про підсумки підвищення кваліфікації кадрів у 2015
році – взяти до уваги.
2. Відділу підвищення кваліфікації кадрів (Пастуховій О.В.) забезпечити:
– підготувати та направити до 5 березня 2016р. до голів облдержадміністрацій
та обласних рад Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей
інформацію щодо направлення на підвищення кваліфікації до Інституту посадовців
органами влади вищезазначених областей у 2015 році;
– разом з відділами кадрової роботи апаратів облдержадміністрацій та
виконавчих апаратів обласних рад регіону виконання планів-графіків підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у
2016 році;
– проведення
госпрозрахункових
тематичних
семінарів
підвищення
кваліфікації за прямими угодами, договорами з питань тендерних процедур, надання
адміністративних послуг, заповнення декларацій, тощо;
– оновлення, з урахуванням проведеного аналізу потреб у підвищенні
кваліфікації посадовців, пропозицій кафедр, тематики семінарів, насамперед, з питань
адміністративної реформи та децентралізації влади, антикорупційного законодавства,
європейської інтеграції, надання адміністративних послуг та ін.;
– застосування інтерактивних форм навчання (робота в малих групах, “круглі
столи”, розбір конкретних ситуацій, ділові ігри, обмін досвідом роботи, тренінги
тощо);
– підвищення організаційно-методичного рівня організації навчання з
урахуванням результатів моніторингу якості підвищення кваліфікації посадовців;
– започаткування з II кварталу 2016р. організацію надання викладачами та
працівниками Інституту он-лайн консультацій посадовцям органів влади;
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– підготувати програму стажування науково-педагогічних працівників ХарРІ
НАДУ у 2016 році;
– надання викладачами методичного матеріалу на електронних носіях слухачам
курсів підвищення кваліфікації.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора з
короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
__________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25лютого 2016 року, протокол № 2/213-4
Про основні результати фінансово-економічної діяльності
ХарРІ НАДУ в 2015 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера фінансовоекономічного управління О.О. Хлєбникової про основні результати фінансовоекономічної діяльності ХарРІ НАДУ в 2015 р., Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Звіт
головного
бухгалтера
фінансово-економічного
управління
О.О. Хлєбникової про основні результати фінансово-економічної діяльності
ХарРІ НАДУ в 2015 році взяти до уваги.
2. Пріоритетними завданнями в роботі фінансово-економічного управління
ХарРІ НАДУ визначити:
 забезпечення фінансовими ресурсами поточної фінансово-господарської
діяльності;
 виявлення резервів, зростання доходів, підвищення платоспроможності;
 своєчасність виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом,
позабюджетними фондами, працівниками по заробітній платі, банками та іншими
кредиторами;
 мобілізацію фінансових ресурсів для фінансування навчального процесу,
оновлення та росту матеріально-технічної бази і соціального розвитку;
 контроль за ефективним і цільовим розподілом фінансових ресурсів, їх
економним та раціональним використанням;
 забезпечення фінансового прогнозування і планування;
 ведення оперативної фінансово-економічної роботи;
 внесення пропозицій щодо оптимізації штатної структури Інституту;
 постійне проведення аналізу фінансово-господарської діяльності.
3. Головному
бухгалтеру
фінансово-економічного
управління
О.О. Хлєбниковій:
- до 01.09.2016 р. внести зміни до наказу про облікову політику Харківського
регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України відповідно до нових законодавчих та
нормативних актів;
4. Керівникам усіх структурних підрозділів Інституту:
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- до 01.04.2016 року розробити, узгодити з головним бухгалтером фінансовоекономічного управління графіки документообігу, для посилення ефективності
роботи між підрозділами Інституту та контролю за своєчасністю надання інформацій,
звітів та первинних документів до відповідних відділів фінансово-економічного
управління.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ НАДУ
Бєлову Л.О.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
__________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 лютого 2016 року, протокол № 2/213-5
Про виконання навчального навантаження науково-педагогічних
працівників ХарРІ НАДУ в 1-ому семестрі 2015/2016 н.р.
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчально-методичного
управління В.І. Горожанкіної про виконання навчального навантаження науковопедагогічних працівників ХарРІ НАДУ в І-ому семестрі 2015/2016 н.р., Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію
начальника
навчально-методичного
управління
В.І.Горожанкіної про виконання навчального навантаження науково-педагогічних
працівників ХарРІ НАДУ в І-ому семестрі 2015/2016 н.р. взяти до уваги.
2. Стан виконання навчального навантаження науково-педагогічними
працівниками у І-ому семестрі 2015/2016 н.р. визнати в цілому задовільним.
3. Начальнику навчально-методичного управління (Горожанкіна В.І.) та
завідувачам кафедр:
- до 1 липня 2016 р. завершити формування навчального навантаження на
2016/2017н.р.;
- у вересні поточного року відзвітувати про виконання навчального
навантаження науково-педагогічними працівниками за 2015/2016 н.р.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
__________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 лютого 2016 року, протокол № 2/213-6
Про заходи щодо реалізації Указу Президента України
«Про оголошення 2016 р. Роком англійської мови в Україні»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з
короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова про заходи щодо
реалізації Указу Президента України «Про оголошення 2016 р. Роком англійської
мови в Україні», Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора з короткотермінового підвищення
кваліфікації В.Ф. Золотарьова про заходи щодо реалізації Указу Президента України
«Про оголошення 2016 р. Роком англійської мови в Україні» – взяти до уваги.
2. Кафедрі іноземних мов (завідувач кафедри Шур В.М.) спільно з відділом
підвищення кваліфікації кадрів (Пастухова О.В.):
– провести у квітні-червні 2016 р. постійно-діючий тематичний семінар з
поглибленого опанування англійської мови у професійній діяльності для працівників
апарату та керівництва Департаментів Харківської обласної державної адміністрації;
– вивчити можливість:
- проведення у квітні-грудні 2016 р. постійно-діючого тематичного семінару
з опанування англійської мови у професійній діяльності для керівників апаратів
райдержадміністрацій Харківської області;
- залучення співробітників Спеціальної моніторингової місії в Україні
Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка розташована в м.
Харкові, до навчального процесу в Інституті.
3. Кафедрі іноземних мов (завідувач кафедрою Шур В.М.) забезпечити:
– щомісячне проведення практичних занять з вивчення англійської мови на
обласному телебаченні, розпочинаючи з квітня 2016 р.;
– протягом року масове навчання
школярів і формування груп для
подальшого удосконалення володіння англійською мовою;
– проведення у квітні, червні 2016 р. науково-практичної конференції «Сучасні
управлінські тенденції» для слухачів та студентів англійською мовою;
– організувати протягом квітня-червня 2016 р. роботу Англійського клубу для
слухачів постійно-діючого тематичного семінару з поглибленого опанування
англійської мови у професійній діяльності, державних службовців Харківської
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обласної державної адміністрації, посадових осіб Харківської обласної ради,
Харківської міської ради, слухачів I-го курсу денної форми навчання факультету
підготовки магістрів державного управління Інституту;
– проведення у квітні 2016 р. англійською робочою мовою секції
XVI Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління ХХІ ст.: форсайтинг
успіху»;
– разом з Радою молодих вчених Інституту (Решевець О.В., Гнатенко А.І.),
проведення 25 травня 2016 р. в рамках V-го Міжнародного форуму «Україна –
Європейський Союз: новий рівень кооперації» засідання секції англійською робочою
мовою;
– фахову допомогу у підготовці виступів аспірантів, докторантів, членів
студентського наукового товариства, слухачів факультету підготовки магістрів
державного управління англійською мовою під час роботи Літньої школи «Інтеграція
України до ЄС: виклики та можливості» 26-27 травня 2016 р.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора з
короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 лютого 2016 року, протокол № 2/213-7
Про рекомендацію В.В. Мамонової до складу науково-методичної комісії з
бізнесу, управління та права (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,
спеціальність 074 – публічне управління та адміністрування) сектору вищої
освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора
Інституту Д.В. Карамишева про рекомендацію В.В. Мамонової до складу науковометодичної комісії з бізнесу, управління та права (галузь знань 07 «Управління та
адміністрування», спеціальність 074 – публічне управління та адміністрування)
сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України,
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до складу науково-методичної комісії з бізнесу, управління та
права (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 074 – публічне
управління та адміністрування) сектору вищої освіти Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України доктора наук з державного управління,
професора, професора кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування
ХарРІ НАДУ Мамонову Валентину Василівну.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Інституту Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
__________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 лютого 2016 року, протокол № 2/213-8
Про зміну шифру спеціальності дисертаційного дослідження
аспіранта К.Я. Кучерявої
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри управління
персоналом та економіки праці В.О. Сивоконя про зміну шифру спеціальності
дисертаційного дослідження аспіранта К.Я. Кучерявої, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради від
18.02.2016 р. № 2, змінити шифр спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта
Кучерявої Каріни Якупівни з 25.00.01 – теорія та історія державного управління на
25.00.02 – механізми державного управління. Тема дисертаційного дослідження:
«Державне регулювання розвитку кооперації в аграрному секторі економіки
України». Науковий керівник – д.держ.упр., проф. Н.В. Статівка.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 лютого 2016 року, протокол № 2/213-9
Про затвердження додаткових програм до кандидатських іспитів зі
спеціальностей галузі науки «Державне управління»
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри регіонального
розвитку та місцевого самоврядування Ю.О. Куца, завідувача кафедри управління
персоналом та економіки праці В.О. Сивоконя 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».
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
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