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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
№
з/п
1

Питання

Доповідачі,
відповідальні за
підготовку питання
Про стан навчально-методичної, наукової та виховної
Карамишев Д.В.,
діяльності кафедри управління персоналом та економіки
Сивоконь В.О.
праці в 2014-2016 рр.
Проект рішення:
Карамишев Д.В.,
Золотарьов В.Ф.,
Минко П.Є.,
Горожанкіна В.І.,
Кузнецов А.О.,
Латинін М.А,
Орлов О.В.,
Сивоконь В.О.

2

Про організацію стажування та практики слухачів і
студентів ХарРІ НАДУ

Бульба В.Г.,
Минко П.Є.
Проект рішення:
Бульба В.Г.,
Минко П.Є.

3

Про роботу бібліотечного відділу ХарРІ НАДУ в 2014-

Гриценко Т.В.
Проект рішення:
Гриценко Т.В.

2016 рр.

4

Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур на участь у
конкурсі для призначення стипендії Харківського міського
голови «Обдарованість»

Парадовська В.В.
Проект рішення:
Минко П.Є.,
Парадовська В.В.

5

Про затвердження навчальних планів підготовки
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними
програмами у галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки»
набору 2016 року

Карамишев Д.В.
Проект рішення:
Бульба В.Г.,
Горожанкіна В.І.,
Минко П.Є.

6

Про затвердження навчального плану і освітньої програми
до ліцензійної справи за науковою спеціальністю 074
«Публічне управління та адміністрування»

Карамишев Д.В.
Проект рішення:
Кузнецов А.О.

теми та зміну шифру
дослідження здобувача

Амосов О.Ю.
Проект рішення:
Амосов О.Ю.

теми та зміну шифру
дослідження здобувача

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

9

Про уточнення і затвердження теми дисертаційного
дослідження аспіранта А .С. Кваші

10

Про уточнення і затвердження теми дисертаційного
дослідження аспіранта С.А. Сердюка

Мартиненко В.М.
Проект рішення:
Мартиненко В.М.
Латинін М.А.
Проект рішення:
Латинін М.А

11

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

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

12

Про затвердження кандидатур на участь в обласному
конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» від
Інституту

Кузнецов А.О.
Проект рішення:
Кузнецов А.О.

13

Різне

7

8

Про уточнення і затвердження
спеціальності дисертаційного
С.Ю. Зорі
Про уточнення і затвердження
спеціальності дисертаційного
Т.В. Забейвороти

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-1
Про стан навчально-методичної та наукової діяльності колективу
кафедри управління персоналом та економіки праці в 2014-2016 рр.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри управління
персоналом та економіки праці В.О. Сивоконя про стан навчально-методичної та
наукової 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
10.05.2016 р. №76: Д.В. Карамишев - голова комісії, В.Ф. Золотарьов - заступник
голови, В.І. Горожанкіна, А.О. Кузнецов, М.А. Латинін, П.Є. Минко, В.О. Орлов члени комісії, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Звіт завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці
В.О. Сивоконя та висновки комісії взяти до уваги.
2. Роботу кафедри по напрямкам оцінювання її діяльності за видами робіт
відповідно до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ від 29.03.2016 року визнати в цілому
задовільною.
3. Завідувачу кафедри:
посилити роботу в напряму проведення науково-комунікативних заходів з
метою оприлюднення і популяризації результатів наукових досліджень;
докласти зусиль щодо усунення недоліків, що виявлені, та активізувати
роботу по визначенню переліку баз практики, посиленню всіх аспектів
профорієнтаційної діяльності кафедри;
продовжити роботу по впровадженню в навчальний процес інтерактивних
форм і методів в реалізації новітніх освітянських технологій;
до 1 липня 2016 року надати план підготовки науково-методичного
інструментарію по всіх циклах нормативних дисциплін навчальних планів по
підготовці бакалаврів та магістрів за новими спеціальностями.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради
Вчений секретар

Л. БЄЛОВА
А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-2
Про організацію стажування та практики слухачів і студентів ХарРІ НАДУ
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету підготовки
магістрів державного управління В.Г. Бульби та декана факультету соціальноекономічного управління П.Є. Минка про організацію стажування та практики
слухачів і студентів ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана факультету підготовки магістрів державного управління
В.Г. Бульби та декана факультету соціально-економічного управління П.Є. Минка
взяти до уваги.
2. Деканату факультету підготовки магістрів державного управління та факультету
соціально-економічного управління забезпечити організацію і контроль за
проведенням стажування та практики слухачів та студентів.
Відповідальні: В.Г. Бульба, П.Є. Минко.

3. Кафедрам державного управління; регіонального розвитку та місцевого
самоврядування; права та європейської інтеграції; економічної теорії та фінансів;
політології та філософії; соціальної і гуманітарної політики; іноземних мов;
української мови забезпечити методичне керівництво і контроль за виконанням
програм стажування та практик.
Відповідальні: В.М. Мартиненко, Ю.О. Куц,
Л.Ю. Величко, О.Ю.Амосов, В.Б. Дзюндзюк,
В.П.Єлагін, В.М. Шур, П.О. Редін.
Термін виконання: червень-липень 2016 р.

4. Забезпечити своєчасне подання слухачами та студентами денної форми навчання
заповнених зошитів стажування, табелів відпрацьованого часу, звітів і відгуків
про стажування та практику.
Відповідальні: В.Г. Бульба, П.Є. Минко,
завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 10 вересня 2016 р.

5. Організувати підготовку слухачами денної форми навчання доповідей на науково практичну конференцію за підсумками стажування.
Відповідальні: В.Г. Бульба, завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 15 вересня 2016 р.

6. Деканату факультету соціально-економічного управління спільно з кафедрами
інформаційних технологій і систем управління; економічної політики та
менеджменту; управління персоналом та економіки праці підготувати звіт щодо
проходження практики студентами факультету соціально-економічного
управління в 2014/2015 н.р.
Відповідальні: П.Є. Минко, О.В. Орлов, М.А. Латинін,
В.О.Сивоконь.
Термін виконання: до 1 жовтня 2015 р.

7. Обговорити підсумки стажування слухачів денної форми навчання факультету
підготовки магістрів державного управління та практики слухачів вечірньої та
заочної форм навчання факультету підготовки магістрів державного управління,
студентів факультету соціально-економічного управління на засіданнях кафедр.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 5 жовтня 2016 р.

8. Завідувачам кафедр державного управління; економічної політики та
менеджменту; управління персоналом та економіка праці подовжити роботу по
укладанню угод з профільними організаціями та підприємствами для організації
баз практик за новими спеціальностями: 051 “Економіка”, - 073 “Менеджмент”,
074 «Публічне управління та адміністрування»,- 076 “Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність”
Відповідальні: П.Є. Минко, В.М. Мартиненко,
М.А. Латинін, В.О.Сивоконь.
Термін виконання: до 30 грудня 2016 р.

9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Вчений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-3
Про роботу бібліотечного відділу ХарРІ НАДУ в 2014-2016 рр.
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника бібліотечного відділу
Т.В. Гриценко про роботу бібліотечного відділу ХарРІ НАДУ в 2014-2016 рр, Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1. Доповідь начальника бібліотечного відділу Т. В. Гриценко взяти до уваги.
2. Роботу бібліотечного відділу Інституту визнати в цілому задовільною.
3. Начальнику бібліотечного відділу Т. В. Гриценко зосередити увагу на
вирішенні виявлених проблем, для чого:
- до 1 вересня 2016р. визначити, відповідно до законодавства, механізм
передачі викладачами електронних версій навчальних та наукових видань до
електронної бібліотеки та доступу до них користувачів;
- до 1 жовтня 2016р. перевірити бібліотечний фонд на наявність ветхих та
застарілих за змістом видань;
- активізувати роботу по відбору для знищення магістерських робіт 2008 2010 рр. (1179 робіт);
4. Заступнику директора з економіко-господарської роботи і розвитку
Д.В. Олійнику:
- залучати до співпраці суб’єктів оціночної діяльності (оцінювачів) для
проведення незалежної оцінки дарованих видань;
- сприяти виділенню коштів на придбання наукових та навчальних видань
відповідно до вимог МОН України (у разі збільшення надходжень, грантів та
благодійної допомоги);
- оновити технічне та програмне забезпечення (у разі збільшення надходжень,
грантів та благодійної допомоги)
- придбати вогнетривку шафу для зберігання дисертацій (за наявності коштів);
5. Завідувачам кафедр сприяти комплектуванню бібліотечного фонду з метою
забезпечення навчального процесу і наукових досліджень навчальними та науковими
виданнями з наданням платіжного документа (товарний чек, накладна та ін.).

6. 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 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-4
Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур на участь у конкурсі для
призначення стипендії Харківського міського голови «Обдарованість»
Заслухавши

та

обговоривши

інформацію

Голови

студентського

самоврядування ФСЕУ В.В. Парадовської про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо
кандидатур на участь у ко нкурсі для призначення стипендії Харківського міського
голови «Обдарованість», Вчена рада УХВАЛИЛА:
Затвердити такі кандидатури для участі в конкурсі для призначення стипендії
Харківського міського голови «Обдарованість»:
- Іванова Г.О., студентка 3 курсу групи УД-1-13;
- Зоценко Т.В., студентка 2 курсу групи МД-1-14;
- Кузьміна К.С., студентка 4 курсу групи МД-1-12.

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 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-5
Про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти
за освітньо-професійними програмами у галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» набору 2016 року
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора
Інституту Д.В. Карамишева про затвердження навчальних планів підготовки
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами у галузі знань
07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки», на
підставі рішення Науково-методичної ради Інституту від 19 травня 2016 року,
протокол № 2-1, Вчена рада УХВАЛИЛА:.
1. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього
ступеня «магістр» (денна, вечірня та заочна форми навчання) за освітньопрофесійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності
074 «Публічне управління та адміністрування».
2. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього
ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за освітньо-професійною
програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне
управління та адміністрування».
3. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього
ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за освітньо-професійною
програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051
«Економіка» для здобувачів.
4. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освіт нього
ступеня «магістр» (денна форма навчання) за освітньо-професійною програмою
«Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка».
5. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього
ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за освітньо-професійною
програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент».
6. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього
ступеня «магістр» (денна форма навчання) за освітньо-професійною програмою
«Управління у сфері економічної конкуренції» спеціальності 073 «Менеджмент».

7. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього
ступеня «магістр» (денна форма навчання) за освітньо-професійною програмою
«Управління інноваційною діяльністю» спеці альності 073 «Менеджмент».
8. Схвалити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти освітнього
ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за освітньо-професійною
програмою «Організація та економіка підприємницької діяльності» спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
9. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього
ступеня «магістр» (денна форма навчання) за освітньо-професійною програмою
«Організація та економіка підприємницької діяльності» спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту
Л.О. Бєлову.

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 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-6
Про затвердження навчального плану і освітньої програми
до ліцензійної справи за науковою спеціальністю 074
«Публічне управління та адміністрування»
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора
Інституту Д.В. Карамишева про затвердження навчального плану і освітньої програми
до ліцензійної справи з підготовки фахівців ІІІ (освітньо -наукового) рівня вищої
освіти спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування», а також на
виконання вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року
№ 261, та відповідно до методичних рекомендацій Національного Еразмус+ офісу в
Україні (проект ЄС) Міністерства освіти і науки України, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева про
затвердження навчального плану і освітньої програми до ліцензійної справи з
підготовки фахівців ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 074
«Публічне управління та адміністрування» взяти до уваги.
2. Затвердити навчальний план і освітню програму до ліцензійної справи з
підготовки фахівців ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 074
«Публічне управління та адміністрування».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту
Л.О. Бєлову.

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 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-7
Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності
дисертаційного дослідження здобувача С.Ю. Зорі
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувач кафедри економічної теорії
та фінансів О.Ю. Амосова про уточнення і затвердження теми та зміну шифру
спеціальності дисертаційного дослідження здобувача С.Ю. Зорі, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради
ХарРІ НАДУ від 19.05.2016 р. № 5 затвердити тему дисертації здобувача Зорі Сергія
Юрійовича «Державне регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності»
(попередня редакція: «Місцева політика щодо безпечного використання продукції
сфери інтелектуальної власності »). Науковий керівник – д.е.н., проф. О.Ю. Амосов.
2. Змінити шифр спеціальності з 25.00.04 – місцеве самоврядування на
25.00.02 – механізми державного управління.
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 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-8
Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності
дисертаційного дослідження здобувача Т.В. Забейвороти
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувач кафедри політології та
філософії В.Б. Дзюндзюка про уточнення і затвердження теми та зміну шифру
спеціальності дисертаційного дослідження здобувача Т.В. Забейвороти, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради
ХарРІ НАДУ від 19.05.2016 р. № 5 затвердити тему дисертації здобувача Забейвороти
Тетяни Валентинівни «Модернізація системи державного управління в умовах
децентралізації влади» (попередня редакція: «Організаційно-правові механізми
здійснення децентралізації системи державного управління в Україні»). Науковий
керівник – к.і.н., доц. В.В. Нікітін.
2. Змінити шифр спеціальності з 25.00.02 – механізми державного управління
на 25.00.01 – теорія та історія державного управління.
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 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-9
Про уточнення і затвердження теми дисертаційного дослідження
аспіранта А.С. Кваші
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувач кафедри державного
управління В.М. Мартиненка про уточнення і затвердження теми дисертаційного
дослідження здобувача А.С. Кваші, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради
ХарРІ НАДУ від 19.05.2016 р. № 5 затвердити тему дисертації здобувача Кваші
Андрія Сергійовича «Феномени громадянського суспільства і правової держави в
теорії публічного управління » (попередня редакція: «Розвиток державноуправлінської
парадигми»).
Науковий
керівник
–
д.держ.упр.,
проф.
В.М. Мартиненко. Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія 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 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-10
Про уточнення і затвердження теми дисертаційного дослідження
аспіранта С.А. Сердюка
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувач кафедри економічної
політики та менеджменту М.А. Латиніна про уточнення і затвердження теми
дисертаційного дослідження аспіранта С.А. Сердюка, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради
ХарРІ НАДУ від 19.05.2016 р. № 5 затвердити тему дисертації здобувача Сердюка
Сергія Анатолійовича «Механізми державного регулювання обігу земель державної
та комунальної власності» (попередня редакція: «Державне регулювання обігу земель
державної та комунальної власності – організаційно-правовий аспект»). Науковий
керівник – д.держ.упр., проф. М.А. Латинін. 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 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-11
Про затвердження додаткових програм до кандидатських іспитів зі
спеціальностей галузі науки «Державне управління»
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та
філософії В.Б. Дзюндзюка, завідувача кафедри економічної теорії та фінансів
О.Ю. Амосова, завідувач кафедри політики та менеджменту М.А. Латиніна,
завідувача кафедри державного управління В.М. Мартиненка 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 соціальної і гуманітарної політики
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Білокопитова Дмитра Вікторовича
Тема: «Розвиток взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського
суспільства в умовах глобалізації»
Науковий керівник: д.держ. упр., проф. Дзюндзюк В.Б.
_________________
(підпис)
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 19 травня 2016 р., протокол № 5

Заступник голови Науково-експертної ради
к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов
_________________
(підпис)
Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України від 02 червня 2016 р., протокол № 5/216-11

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 соціальної і гуманітарної політики
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Білокопитова Дмитра Вікторовича
Тема: «Розвиток взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського
суспільства в умовах глобалізації»
1. Теоретичні підходи до аналізу громадянського суспільства.
2. Сучасні моделі відносин між органами державної влади та інститутами
громадянського суспільства.
3. Сутність громадянського суспільства та його функції в сучасних умовах.
4. Глобалізація: поняття, сутність, особливості.
5. Вплив глобалізації на громадянське суспільство.
6. Глобальне громадянське суспільство: сутність і функції.
7. Основні напрямки реформування системи публічного управління в умовах
глобалізації.
8. Роль громадянського суспільства у процесах демократизації публічного
управління.
9. Розвиток взаємодії між інститутами громадянського суспільства та органами
публічного управління в розвинених країнах.
10. Етапи розвитку громадянського суспільства в Україні.
11. Організаційно-правові засади організації взаємодії між інститутами
громадянського суспільства та державою в Україні.
12. Трансформація функцій держави і громадянського суспільства, а також
способів їх взаємодії в умовах глобалізації.
13. Напрямки модернізації системи публічного управління в Україні в умовах
глобалізації.
14. Роль інститутів громадянського суспільства в системі глобального управління.
15. Соціальне партнерство як інституційний принцип розвитку відносин держави і
громадянського суспільства в умовах глобалізації.
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 19 травня 2016 р., протокол № 5

Заступник голови Науково-експертної ради
к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов

__________________
(підпис)

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.01 – теорія та історія державного управління
аспіранта кафедри політології та філософії
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Білоконя Михайла Вячеславовича
Тема: «Демократичне державотворення в Україні в умовах глобалізації»
Науковий керівник: д.держ.упр., проф. Солових В.П.
_________________
(підпис)
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 19 травня 2016 р., протокол № 5
Заступник голови Науково-експертної ради
к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов
_________________
(підпис)
Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України від 02 червня 2016 р., протокол № 5/216-11

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 політології та філософії
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Білоконя Михайла Вячеславовича
Тема: «Демократичне державотворення в Україні в умовах глобалізації»
Сутність та співвідношення публічного управління та державного будівництва.
Концепції штучного та природного походження держави.
Концепції широкого та вузького розуміння сутності держави.
Вплив цивілізаційної та історичної теорій суспільного розвитку на сучасне
державотворення
5. Співвідношення понять «народ», «нація» та «держава» у системі публічного
управління.
6. Форми демократії та їх вплив на систему публічного управління.
7. Державотворення в контексті теорії складних систем.
8. Трансформаційні та деформаційні процеси у суспільно-державних системах.
9. Системно-інтеграційні засади глобалізації.
10. Релевантність між процесами демократизації та публічним управлінням в Україні
за часів незалежності.
11. Роль політичних ідеологій у становленні системи державного управління.
12. Трансформація державного суверенітету в контексті глобалізації.
13. Демократична суспільно-державна система: структура за зміст діяльності .
14. Вертикальні та горизонтальні зв'язки між базисними елементами суспільно державної системи.
15. Динаміка державотворчих процесів в умовах глобалізації.

1.
2.
3.
4.

Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 19 травня 2016 р., протокол № 5

Заступник голови Науково-експертної ради
к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов

________________
(підпис)

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.01 – теорія та історія державного управління
здобувача кафедри політології та філософії
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Забейвороти Тетяни Валентинівни
Тема: «Модернізація системи державного управління в умовах
децентралізації влади»
Науковий керівник: к.і.н., доц. В.В. Нікітін
_________
(підпис)
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 19 травня 2016 р., протокол № 5
Заступник голови Науково-експертної ради
к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов

___________
(підпис)
Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України від 02 червня 2016 р., протокол № 5/216-11
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
здобувача кафедри політології та філософії
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Забейвороти Тетяни Валентинівни
Тема: «Модернізація системи державного управління в
умовах децентралізації влади»
1. Поняття «децентралізація влади» у нормативно-правових документах
України.
2. Поняття «децентралізація державного управління» в контексті
децентралізації влади.
3. Публічна влада як сучасна модель державного управління в умовах
належного врядування.
4. Приклади успішного здійснення децентралізації влади у країнах
Європейського Союзу.
5. Історичні засади децентралізації влади в умовах України.
6. Основні історичні форми здійснення децентралізації влади на українських
землях.
7. Концепція децентралізації влади у роботах М. Костомарова,
М. Драгоманова та М. Грушевського.
8. Поняття «модернізація системи державного управління» в умовах сучасної
України.
9. Мета та критерії модернізації державного управління в умовах інтеграції
України до політичного та економічного простору Європейського Союзу.
10. Основні напрями децентралізації державного управління у сучас ній
Україні.
11. Вітчизняна нормативна-правова база здійснення децентралізації влади:
перспективи вдосконалення.
12. Провідні напрями здійснення децентралізації влади в Україні.
13. Критерії ефективності здійснення децентралізації влади в Україні.
14. Сутність сучасного українського громадського дискурсу відносно сутності
та цілей процесу децентралізації влади.
15. Основні проблеми та перешкоди на шляху здійснення децентралізації
влади в Україні.
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 19 травня 2016 р., протокол № 5
Заступник голови Науково-експертної ради
к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов
_________________
(підпис)

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління
здобувача кафедри економічної теорії та фінансів
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Зорі Сергія Юрійовича
Тема: Державне регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності

Науковий керівник:
д.е.н., професор О.Ю. Амосов

___________________
(підпис)
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 19 травня 2016 р., протокол № 5
Заступник голови Науково-експертної ради
к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов

____________________
(підпис)
Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України від 02 червня 2016 р., протокол № 5/216-11
Вчений секретар
к.і.н., доц. А.В. Меляков

_____________________
(підпис)

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління
здобувача кафедри економічної теорії та фінансів
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
Зорі Сергія Юрійовича
Тема: Державне регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності
1. Державне регулювання інтелектуальної власності в ЄС.
2. Сутність державного регулювання інтелектуальної власності.
3. Захист інтелектуальної власності як функція державного управління.
4. Функції органів влади щодо державного управління у сфері захисту
інтелектуальної власності.
5. Захист прав інтелектуальної власності в умовах глобалізації.
6. Нормативно-правове регулювання інтелектуальної власності в Україні.
7. Передумови адаптації державного регулювання інтелектуальної власності
України до стандартів ЄС.
8. Етапи становлення механізмів державного регулювання у сфері
інтелектуальної власності.
9. Шляхи удосконалення захисту прав у сфері державного регулювання
інтелектуальної власності.
10. Сутність механізмів державного управління у сфері захисту інтелектуальної
власності.
11. Складові державного регулювання у сфері інтелектуальної власності.
12. Поняття механізмів державного регулювання інтелектуальної власності в
Україні.
13. Основні механізми державного регулювання інтелектуальної власності в
Україні.
14. Альтернативні моделі розвитку системи державного регулювання
інтелектуальної власності в Україні.
15. Сучасні тенденції розвитку інтелектуальної власності в Україні.
Програма ухвалена на засіданні
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Заступник голови Науково-експертної ради
к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов
______________________
(підпис)

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.01 – теорія та історія державного управління
аспіранта кафедри державного управління
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Кваші Андрія Сергійовича
Тема: «Феномени громадянського суспільства і правової держави в теорії публічного
управління»
Науковий керівник: д.держ.упр., проф. В.М. Мартиненко
_________________
(підпис)
Програма ухвалена на засіданні
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від 19 травня 2016 р., протокол № 5
Заступник голови Науково-експертної ради
к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов
_________________
(підпис)
Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України від 02 червня 2016 р., протокол № 5/216-11

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 державного управління
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Кваші Андрія Сергійовича
Тема: «Феномени громадянського суспільства і правової держави в теорії публічного
управління»
1. Теорія суспільного договору в філософсько-політичній думці.
2. Рефлексії природного права: проблеми відносин людини і влади.
3. Еволюція ідей громадянського суспільства і правової держави.
4. Класичні проекти громадянського суспільства і правової держави.
5. Громадянське суспільство і демократичне державотворення.
6. Становлення громадянського суспільства в Україні.
7. Конституційно-правовий статус інститутів громадянського суспільства.
8. Сільські громади та місцеве самоврядування в умовах становлення громадянського
суспільства.
9. Децентралізація процесів державного управління та влади.
10. Ознаки, принципи і цінності правової держави в сучасності.
11. Становлення і розвиток правової держави в Україні.
12. Панування права в правовій державі. Індекс верховенства права.
13. Концептуалізація публічності в новітньому науковому дискурсі.
14. Публічна сфера та її роль у громадянському суспільстві.
15. Публічне управління в умовах дуалізму держави і суспільства.
Програма ухвалена на засіданні
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25.00.02 – механізми державного управління
аспіранта кафедри економічної політики та менеджменту
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Сердюка Сергія Анатолійовича
Тема: «Механізми державного регулювання обігу
земель державної та комунальної власності»
Науковий керівник: д.держ.упр., проф. М.А. Латинін
_________________
(підпис)
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_________________
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Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління
аспіранта кафедри економічної політики та менеджменту
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Сердюка Сергія Анатолійовича
Тема: «Механізми державного регулювання обігу
земель державної та комунальної власності»
1. Сутність державного регулювання обігу земель.
2. Державна політика у сфері обігу земель: сутність та зміст.
3. Зміст принципів та механізмів реалізації державної політики у сфері обігу
земель.
4. Методи та інструменти державної політики у сфері обігу земель.
5. Реалізація державної політики у сфері обігу земель; поняття, зміст.
6. Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання
обігу земель державної та комунальної власності.
7. Етапи формування та реалізації державної політики у сфері обігу земель.
8. Особливості реалізації державної політики у сфері обігу земель публічної
власності.
9. Суб’єкти державного регулювання обігу земель державної та комунальної
власності.
10. Механізми реалізації державної політики у сфері обігу земель публічної
власності у країнах Європейського Союзу.
11. Особливості організаційного механізму державного регулювання обігу
земель у державному та комунальному секторах економіки.
12. Стан функціонування правового механізму державного регулювання обігу
земель публічної власності.
13. Перспективи розвитку системи державного регулювання обігу земель
державної та комунальної власності в Україні.
14. Шляхи вдосконалення організаційного механізму державного регулювання
обігу земель у державному та комунальному секторах економіки.
15. Напрями вдосконалення правового механізму державного регулювання
обігу земель публічної власності.
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 19 травня 2016 р., протокол № 5

Заступник голови Науково-експертної ради
к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов
__________________
(підпис)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 02 червня 2016 року, протокол № 5/216-12
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 Кузнецова А.О. про затвердження
кандидатур на участь в обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена»
від Інституту, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити такі кандидатури для участі в обласному конкурсі «Вища школа
Харківщини – кращі імена» у номінації:
«Завідувач кафедри» – к.пед.н., доц. Шур Валерій Матвійович, завідувач
кафедри іноземних мов;
«Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» – к.держ.упр., доц.
Тимоха Денис Анатолійович, доцент кафедри економічної теорії та менеджменту;
«Викладач гуманітарних дисциплін» – д.держ.упр., проф. Сичова
Вікторія Вікторівна, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики;
«Декан факультету» – к.ф.-м.н., доц. Минко Петро Євгенович, декан
факультету соціально-економічного управління

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Вчений секретар

А. МЕЛЯКОВ

