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ПОРЯДОК ДЕННИЙ

№
з/п

Питання

Доповідачі,
відповідальні за
підготовку питання
Карамишев Д.В.,
Латинін М.А.
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.

1

Про
стан
навчально-методичної,
наукової
та
організаційно-виховної діяльності кафедри економічної
політики та менеджменту в 2014-2016 рр.

2

Про попередній розподіл аудиторного навантаження в
2016-2017 н.р.

Горожанкіна В.І.
Проект рішення:
Горожанкіна В.І.

3

Про внесення змін до Правил прийому до ХарРІ НАДУ
в 2016 р.

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

4

Про затвердження навчального плану підготовки
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними
програмами у галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»
набору 2016 року

Карамишев Д.В.
Проект рішення:
Латинін М.А.

5

Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур на
участь у конкурсі для призначення обласних стипендій
та персональних стипендій ім. О.С. Масельського

Минко П.Є.
Проект рішення:
Минко П.Є.

6

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

Кузнецов А.О.,
Куц Ю.О.
Проект рішення:
Кузнецов А.О.,
Куц Ю.О.

3

7

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру
спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта
Т.О. Торгало

Куц Ю.О.
Проект рішення:
Куц Ю.О.

8

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

9

Про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ
в січні-червні 2016 р. і затвердження плану роботи на
серпень-грудень 2016 р.

Латинін М.А.,
Куц Ю.О.
Проект рішення:
Латинін М.А.,
Куц Ю.О.
Меляков А.В.
Проект рішення:
Меляков А.В.

10

Про
відкриття
докторантури
в
Харківському
регіональному інституті державного
управління
Національної академії державного управління при
Президентові України

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

11

Про схвалення програм вступних іспитів до аспірантури
Харківського регіонального інституту державного
управління
Національної
академії
державного
управління при Президентові України в 2016 році

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

12

Про затвердження тематики дисертаційних досліджень
для вступників до докторантури і аспірантури
Харківського регіонального інституту державного
управління
Національної
академії
державного
управління при Президентові України в 2016 році

Карамишев Д.В.
Проект рішення:
Кузнецов А.О.
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 червня 2016 року, протокол № 6/217-1
Про стан навчально-методичної, наукової та організаційно-виховної діяльності
кафедри економічної політики та менеджменту в 2014-2016 рр.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної політики та
менеджменту М.А. Латиніна про стан навчально-методичної та наукової та організаційновиховної 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 06.06.2016 р. № 96 : Д.В. Карамишев - голова
комісії, В.Ф. Золотарьов - заступник голови, В.І. Горожанкіна, А.О. Кузнецов, В.О.
Сивоконь, П.Є. Минко, В.О. Орлов – члени комісії.
Вчена рада відзначає, що діяльність колективу кафедри в цілому по переліку напрямів
оцінювання діяльності кафедр за видами робіт (додаток 2 до рішення Вченої ради ХарРІ
НАДУ від 29.03.2016 р.) відповідає вимогам підготовки магістрів з управління інноваційною
діяльністю; управління в сфері економічної конкуренції; публічного управління та
адміністрування; магістрів з управління персоналом та економіки праці; з підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності та бакалав рів з менеджменту організацій та адміністрування;
управління персоналом та економіки праці; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
публічного управління та адміністрування, що визначені діючими нормативними
документами, керівництвом НАДУ при През идентові України, ХарРІ НАДУ при
Президентові України щодо змісту, форм і методів здійснення навчального процесу.
На сьогодні кадровий склад кафедри налічує 13 викладачів, з яких 9 штатних (69,2%)
та 4 зовнішніх сумісника (30,8%). В колективі працюють 5 професорів та 6 докторів наук
(46,2%), 7 кандидатів наук (53,8%) та 5 доцентів. Всього з науковими ступенями в колективі
13 викладачів (100%). Середній вік викладачів – біля 43-х років. Функціональні обов’язки за
відповідними напрямами діяльності на кафедрі розподілені між викладачами. Доцент
Косенко В.В. виконує обов’язки завідувача кафедри на період його відсутності. Кафедра
чітко виконує плани підвищення кваліфікації та стажування, що впливає на підвищення
кваліфікаційного рівня викладачів.
В сфері освітньої діяльності планування й організація навчального процесу,
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формування навчального навантаження кафедри, розподіл навантаження між викладачами,
проведення лекційних, практичних та семінарських занять НПП кафедри, організація та
проведення відкритих занять та взаємовідвідувань здійснюється в плановому порядку
відповідно до вимог навчального управління. Згідно діючих норм відбувається керівництво
підготовкою кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань, здійснюється проведення
контрольних випробувань, поточних консультацій студентів, експертиза та нормоконтроль
магістерських та дипломних робіт.
Відповідно до навчальних планів здійснюється підготовка, керівництво та оцінювання
практики та стажування студентів (доценти Ваніна Я.А., Гнатенко А.І., Косенко В.В., Тимоха
Д.А.). Відповідальним за змістовну складову практик є Гнатенко А.І. По всім дисциплінам,
що закріплені за кафедрою і відображені в її паспорті, розроблені навчально -методичні
комплекси (НМКД) за змістовною структурою, що визначена навчальним управлінням
інституту.
Кафедра активно працює над розробленням та впровадженням нових форм
інтерактивних методів та технологій навчання (Гнатенко А.І., Дунаєв І.В., Тимоха Д.А.,
Ульянченко Ю.О.). Працюючи над підготовкою ліцензування та акредитації спеціально стей і
освітніх програм, кафедра завжди відповідально виконувала покладені на неї завдання. У
2014 році кафедра підготувала дві ліцензійні справи за спеціальністю 8.18010012
«Управління інноваційною діяльністю» галузі знань 1801«Специфічні категорії» освіт ньокваліфікаційного рівня «Магістр» та за спеціальністю 8.03060106 «Управління в сфері
економічної конкуренції» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» освітньо кваліфікаційного рівня «Магістр». У цьому ж році отримали акредитацію з підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» галузі знань 0306
«Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент» та спеціальності
7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування». На даний час готуються
акредитаційні справи за спеціальністю 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» та
8.03060106 «Управління в сфері економічної конкуренції».
Виконуючи науково-дослідну роботу, кафедра дотримується вимог Положення про
організацію наукової роботи в ХарРІ НАДУ при Президентові України, якісно виконуючи
плани наукової роботи, про що свідчить ступінь використання результатів виконання
науково-дослідних робіт в практичній діяльності органів влади та в навчальному процесі, що
відображений в паспорті кафедри. Протягом 2012-2016 рр. кафедра була виконавцем
фундаментальної науково-дослідної роботи за темою "Механізми державного регулювання
інноваційного розвитку галузей економіки в умовах глобалізації" (номер державної
реєстрації 0112U001162), яка виконувалась в межах ІІ половини робочого дня. За
результатами виконавцями НДР підготовлено та надруковано навчальний посібник з
відповідною назвою загальним обсягом 17,14 друк. арк., 5 монографій, 22 статті і 16 тез
доповідей. Результати НДР впроваджені в діяльність Харківської обласна державна
адміністрація Департамент економіки і міжнародних відносин (довідка від 09.06.2016 р. 06 27/2890).
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Також колектив кафедри є виконавцем фундаментальної теми НДР за темою
«Механізми формування та реалізації державної економічної політики регіонального
розвитку» (номер державної реєстрації 0115U000768), за результатами якої підготовлено: 1
навчальний посібник, 4 монографії, 18 статей та 15 тез доповідей. Результати НДР
впроваджено в освітню діяльність ХарРІ НАДУ при Президентові України; комплексний
науковий проект «Державне управління та місцеве самоврядування», управлінській
діяльності представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування Харківської,
Сумської, Полтавської та Луганської областей; в ході проведення окремої міжнародної
наукової конференції (або наукового семінару) з питань формування та реалізації державної
економічної політики регіонального розвитку ( наприкінці 2015 р.); обґрунтовані методичні
підходи до оцінки впливу різних інструментів регіональної селективної підтримки, зокрема,
державних цільових програм регіональної спрямованості, національних проектів «Нова
інфраструктура», «Агроперспектива» й «Нова якість життя»; використання отриманих
результатів при реалізації регіональних і міських стратегій сталого та інноваційного
розвитку територій («Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 р.», «Стратегії
розвитку міста Харкова до 2030 р.»).
Кафедра бере активну участь у проведенні всіх науково-комунікативних заходів, що
інтенсивно проходять в інституті: Міжнародному конгресі «Державне управління і місцеве
самоврядування», щорічній науково-освітній виставці «Публічне управління XXI», щорічних
конференціях «Україна та ЄС», щорічній студентській науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи» і т.ін.
Кафедра бере активну участь у міжнародних проектах: «Розбудова спроможності до
економічно обґрунтованого планування розвитку областей та міст України»(м. Оттава,
Канада) та «Харківська інноваційна платформа» (США).
На кафедрі активно здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів. В звітний
період захищена 1 докторську (Ульянченко Ю.О.) та 8 кандидатських дисертацій (Гнатенко
А.І., Пастух К.В., Суворов В.П., Куренна Т.О., Дипко С.С., Юрченко Є.О., Хірамагомедов
М.Г., Вітренко-Хрустальова Т.М.), отримано 2 атестати професорів (Мельниченко О.А.,
Майстро С.В.) та 1 атестат доцента (Ковальчук В.Г.).
Станом на 1 червня 2016 року на кафедрі здійснюється підготовка 8 аспірантів, із них
2 з відривом від виробництва, 6 без відриву від виробництва. Також здійснюється підготовка
докторської дисертації 1 викладачем кафедри.
Здійснюючи експертну, консультативну та дорадчу діяльність, члени кафедри
працюють в спеціалізованій раді із захисту дисертацій (Латинін М.А., Майстро С.В.), у
Вченій раді інституту (Латинін М.А., Тимоха Д.А., Ульянченко Ю.О.), у науково-експертній
раді (Латинін М.А., Ульянченко Ю.О.), у науково-методичній раді (Латинін М.А.,
Ульянченко Ю.О.), в раді ФСЕУ (Латинін М.А., Косенко В.В., Тимоха Д.А.,
Ульянченко Ю.О.).
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Організаційна діяльність кафедри здійснюється через організаційно -виховну роботу:
викладачі кафедри виконують обов’язки куратора в 6 академічних групах; забезпечують
організацію та проведення стажування (практики) магістрів та студентів; приймають активну
участь в організації та проведенні позанавчальних культурних та спортивних заходів.
Кафедра економічної політики та менеджменту протягом трьох років проводить
«Авторську школу» для успішного проходження ЗНО, де також займається
профорієнтаційною роботою.
Кафедра самостійно займається розробкою власних матеріалів для проведення
профорієнтаційної роботи (інформаційно-рекламні буклети) щодо змісту, особливостей та
умов навчання за спеціальностями, де вона є випусковою.
Кафедра щорічно приймає участь в організації та проведенні Днів відкритих дверей,
проводить зустрічі із випускниками закріплених шкіл районів області та міста Харкова (за
кафедрою закріплено 14 шкіл).
Викладачі кафедри приймають безпосередню участь у проведенні в інституті
зовнішнього незалежного оцінювання, працювали у складі журі під час проведення
конкурсу-захисту творчих робіт учнями-членами Малої академії наук, проводили роботу по
відбору до приймальної комісії вступників для навчання за спеціальністю «Державне
управління» і т.ін.
Кафедра підтримує ділові фахові зв’язки із кафедрою економіки та регіональної
економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України (м. Дніпро) та
кафедрою менеджменту Полтавської державної аграрної академії, профільними кафедрами
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Київського торговоекономічного університету, Харківського національного економічного університет імені
Семена Кузнеця.
Викладачі кафедри приймали активну участь у підготовці Стратегії розвитку
Харківської області до 2020 року за такими розділами, як: подолання бідності, розвитку
регіональної економіки, сприяння з розвитку регіонів. Викладачі кафедри надали
консультативно-інформаційне супроводження розробки Стратегічного плану сталого
розвитку Старосалтівської об’єднаної територіальної громади Вовчанського району
Харківської області на період до 2020 року.
Кафедра для організації практики студентів використовує договірні відносини з ПАТ
«Турбоатом», холдингом «Українська пивна компанія», Інженерно правовим центром
«Гранд», ТОВ «Техностатус», «Стрийський ВРЗ" ПАТ "Українська залізниця", ТОВ
«Валекс», ТОВ «СТВ-Харків», Дочірнім підприємством «ЕКОІНТЕР-Чорнобиль»
Міжнародного акціонерного товариства закритого типу «Екоінтерчорнобиль», Громадською
організацією «Польсько-українська аграрна асоціація», ТОВ «Фанки-Лайн», ТОВ
«Українська пивна компанія», ТОВ «Центр організації будівництва», Українська
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універсальна біржа, .ПрАТ «УКпостач», ТОВ «ДП Спринтер». У якості невикористаних
резервів у цьому напрямку слід відзначити відсутність філії кафедри на базі органу влади або
підприємства.
Кафедра має свій сайт ( www.managemenet.kharkov.ua), а також на сайті Інституту є
сторінка кафедри, яка систематично оновлюється.
Разом з тим у діяльності кафедри існують певні недоліки:
не використовується на повну потужність науково-педагогічний персонал для
підготовки практикумів з нормативних дисциплін фахової підготовки;
не реалізовані повністю вимоги, щоб всі нормативні дисципліни читались
викладачами з відповідною вищою освітою;
в науковій роботі необхідно вести активний пошук ВУЗів у країнах ЄС для
співпраці.
Виходячи з вищеозначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Звіт завідувача кафедри економічної політики та менеджменту М.А. Латиніна 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 економічної політики та менеджменту:
забезпечити усунення недоліків, що виявлені, та активізувати роботу по
посиленню всіх напрямів профорієнтаційної діяльності кафедри;
продовжити роботу з виявлення та впровадження в навчальний процес
інтерактивних форм і методів в реалізації новітніх освітянських технологій;
до 1 липня 2016 р. надати план підготовки науково-методичного інструментарію
по всіх циклах нормативних дисциплін навчальних планів з підготовки бакалаврів та
магістрів за новими спеціальностями.
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 30 червня 2016 року, протокол № 6/217-2
Про попередній розподіл аудиторного навантаження в 2016 -2017 н.р.
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчально-методичного
управління Горожанкіної В.І. про затвердження попереднього розрахунку аудиторного
навантаження та кількості професорсько-викладацького складу ХарРІ НАДУ при
Президентові України на 2016/2017 н.р., Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити попередній розрахунок аудиторного навантаження та кількість
професорсько-викладацького складу ХарРІ НАДУ при Президентові України на 2016/2017
н.р. (додається).
2. Деканам факультетів
спільно з завідувачами кафедр вжити заходів щодо
укомплектування кафедр науково-педагогічними працівниками до 31 серпня 2016 р. згідно з
затвердженим попереднім розрахунком, кількістю професорсько-викладацького складу та
закріпленими за кафедрами навчальними дисциплінами.
3. Навчально-методичному управлінню (Горожанкіна В.І.) до 30 вересня 2016р.
підготувати проект наказу про нормативи навчального навантаження науково -педагогічних
працівників ХарРІ НАДУ при Президентові України.
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 30 червня 2016 року, протокол № 6/217-3
Про затвердження змін до Правил прийому до ХарРІ НАДУ в 2016 році
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 622,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 р. за № 860/28990 «Про
затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №
1085».
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити зміни до Правил прийому до Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України в 2016 році.
2. Затвердити зміни до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на
участь у конкурсному відборі до Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2016
році.
3. Затвердити зміни до Положення про приймальну комісію Харківського
регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України в 2016 році.
4. Затвердити зміни до Правил прийому до аспірантури Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України.
5. Приймальній комісії Інституту забезпечити дотримання вимог Правил прийому із
змінами до Харківського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України в 2016 році.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора з
короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова.
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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 30 червня 2016 року, протокол № 6/217-4
Про затвердження навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти за освітньопрофесійними програмами у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 073 «Менеджмент» набору 2016 року
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора Інституту
Д.В. Карамишева про затвердження навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти
за освітньо-професійними програмами у галузі знань 07 «Управління та адміністрування», на
підставі рішення Науково-методичної ради Інституту від 30 червня 2016 року, протокол № 5,
Вчена рада УХВАЛИЛА:.
1. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня
«магістр» (денна форма навчання) за освітньо-професійною програмою «Бізнесадміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту Л.О.
Бєлову.

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 30 червня 2016 року, протокол № 6/217-5
Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур на участь
у конкурсі для призначення обласних стипендій
та персональних стипендій ім. О.С. Масельського
Заслухавши та обговоривши інформацію декана ФСЕУ П.Є. Минка про пропозиції
ХарРІ НАДУ щодо кандидатур на участь у конкурсі для призначення обласних стипендій та
персональних стипендій ім. О.С. Масельського у 2016/2017 навчальному році, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити такі кандидатури на участь у конкурсі для призначення обласних
стипендій та персональних стипендій ім. О.С. Масельського:
- Іванова Г.О. – студентка 3 курсу групи УД-1-13;
- Зоценко Т.В. – студентка 2 курсу групи МД-14;
- Кот Т.М. – студентка 4 курсу групи УД-2-12.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря Інституту
А.В. Мелякова.

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 30 червня 2016 року, протокол № 6/217-6
Про рекомендацію до друку навчально-методичних
та наукових праць ХарРІ НАДУ
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри регіонального розвитку
та місцевого самоврядування Ю.О. Куца та начальника управління координації наукових
досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про рекомендацію до друку
навчально-методичних та наукових праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку:
– монографію «Формування територіальних кластерів як інструменту регіонального
розвитку» За загальною редакцією д.держ.упр., проф. В.В. Мамонової. Рецензенти: I.О.
Дробот, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри управління проектами ЛРІДУ НАДУ; О.Ю.
Бобровська, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри економіки та регіональної економічної
політики ДРІДУ НАДУ; О.Б. Коротич, д.держ.упр., проф., професор кафедри державного
управління ХарРІ НАДУ. Обсяг: 10 обл.-вид. арк. Тираж – 300 прим. За власний рахунок;
– збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління». – Випуск № 2
(53) за 2016 р. – Обсяг: 18,3 обл.-вид. арк. – Тираж 300 прим.;
– збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління». – Випуск №1
(49) за 2015 р. – Обсяг: 18,1 обл.-вид. арк. – Тираж 300 прим.
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 30 червня 2016 року, протокол № 6/217-7
Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності дисертаційного
дослідження аспіранта Т.О. Торгало
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри регіонального розвитку
та місцевого самоврядування Ю.О. Куца про уточнення і затвердження теми та зміну шифру
спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта Т.О. Торгало, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від
16.06.2016 р. № 6 затвердити тему дисертації аспіранта Торгало Тетяни Олександрівни
«Державні механізми проектування регіонального розвитку в Україні» (попередня редакція:
«Механізми формування і реалізації проектів регіонального розвитку в Україні»). Науковий
керівник – д.держ.упр. проф. В.В. Мамонова.
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
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 червня 2016 року, протокол № 6/217-8

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 політики та менеджменту
М.А. Латиніна 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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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
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Про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ в січні -червні 2016 р. і
затвердження плану роботи на серпень-грудень 2016 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради ХарРІ НАДУ
А.В. Мелякова про виконання плану роботи Вченої ради за січень – червень 2016 року і
затвердження плану роботи на серпень – грудень 2016 року, Вчена рада відзначає, що
протягом звітного періоду всі засідання відбувалися відповідно до плану роботи, Положення
та Регламенту Вченої Ради. Анонси засідань, проекти порядку денного та рішення Вченої
ради своєчасно розміщувалися на офіційному сайті Інституту. У січні-червні 2016 р.
активізувалася участь в роботі Вченої ради представників студентського і слухацького
самоврядування.
Всього протягом звітного періоду відбулося шість засідань Вченої ради в ході яких
було розглянуто і винесено рішення по понад шістдесяти питанням порядку денного.
Враховуючи вищенаведене, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію ученого секретаря Вченої ради ХарРІ НАДУ А.В. Мелякова взяти до
уваги.
2. Ученому секретарю Вченої ради забезпечити виконання вимог Положення про
Вчену раду в частині дотримання термінів інформування членів Ради про порядок денний
засідань (не менш ніж за два дні до засідання Ради).
2. Схвалити представлений план роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ на серпень –
грудень 2016 року (додається).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ НАДУ
Л.О. Бєлову.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ
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Додаток
до рішення Вченої ради
від 30 червня 2016 р.,
протокол № 6/217-9
ПЛАН РОБОТИ
Вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України
на серпень – грудень 2016 року

1.

2.

1.
2.

1

Серпень
Про виконання індивідуальних планів викладачами
кафедр у 2015/2016 н.р. та затвердження кількості
штатних одиниць науково-педагогічного персоналу для
забезпечення виконання навчального навантаження в
2016/2017 н.р.
Про готовність кафедральних колективів до 2016/2017
н.р.
Вересень
Про організацію прийому в аспірантуру і докторантуру
ХарРІ НАДУ в 2016 р.
Про стан навчально-методичної, наукової
та
організаційно-виховної роботи кафедри інформаційний
технологій і систем управління в 2015-2016 рр.
Жовтень
Про підсумки прийому на навчання на факультеті
підготовки магістрів державного
управління та
факультеті соціально-економічного управління ХарРІ
НАДУ в 2016 р.

Д.В. Карамишев,
В.І. Горожанкіна

Д.В. Карамишев

А.О. Кузнецов
О.В. Орлов

В.Ф. Золотарьов,
В.І. Соловей,
В.Г. Бульба
П.Є. Минко

2

Про атестацію аспірантів, докторантів,
наукового ступеня за 2015/2016 н.р.

здобувачів

А.О. Кузнецов

3

Про підсумки прийому в аспірантуру та докторантуру
ХарРІ НАДУ в 2016 р.
Про стан навчально-методичної, наукової
та
організаційно-виховної роботи кафедри української мови
в 2015-2016 рр.

А.О. Кузнецов

4

1

Листопад
Про результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ в 2016

П.О. Редін

Д.В. Карамишев

19

р.
2

Про затвердження навчальних планів
аспірантів в ХарРІ НАДУ на 2016/2017 н.р.

3

Про затвердження тем дисертацій
докторантів 2016 року набору

4

Про стан навчально-методичної, наукової
та
організаційно-виховної роботи кафедри соціальної і
гуманітарної політики в 2015-2016 рр.

1

2

підготовки
аспірантів

Грудень
Про стан навчально-методичної, наукової
організаційно-виховної роботи кафедри права
європейської інтеграції в 2015-2016 рр.

і

А.О. Кузнецов
Завідувачі кафедр
В.П. Єлагін

та
та

Л.Ю. Величко

Про виконання плану роботи Вченої ради за січень –
грудень 2016 р. і затвердження плану роботи Вченої ради
на січень – червень 2017 р.

А.В. Меляков

Вчений секретар

А.В. Меляков
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 червня 2016 року, протокол № 6/217-10
Про відкриття докторантури в Харківському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора
Д.В. Карамишева про відкриття докторантури в Харківському регіональному інституті
державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України та з метою забезпечення імплементації положень 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 р. № 261, в діяльність навчального закладу, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева взяти до уваги.
2. Відкрити докторантуру в Харківському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України.
3. Схвалити правила прийому до докторантури ХарРІ НАДУ в 2016 році.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ НАДУ
Л.О. Бєлову.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 червня 2016 року, протокол № 6/217-11
Про схвалення програм вступних іспитів до аспірантури Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України в 2016 році
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора
Д.В. Карамишева про схвалення програм вступних іспитів до аспірантури Харківського
регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України в 2016 році, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева взяти до уваги.
2. Схвалити програму вступних іспитів до аспірантури Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного упра вління при
Президентові України в 2016 році зі спеціальності.
3. Схвалити програму вступних іспитів до аспірантури Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України в 2016 році з іноземних мов.
4. Схвалити програму вступних іспитів до аспірантури Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного у правління при
Президентові України в 2016 році з презентації дослідницьких пропозицій.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ НАДУ
Л.О. Бєлову.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ
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Про затвердження тематики дисертаційних досліджень для вступників до
докторантури і аспірантури Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України в
2016 році

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора
Д.В. Карамишева про затвердження тематики дисертаційних досліджень для вступників до
докторантури і аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України в 2016 році, Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева взяти до уваги.
2. Схвалити тематику дисертаційних досліджень для вступників до докторантури і
аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України в 2016 році.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ НАДУ
Л.О. Бєлову.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

