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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 листопада 2016 року, протокол № 11/222-1
Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної роботи кафедри
соціальної і гуманітарної політики в 2015-2016 рр.
Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри соціальної і гуманітарної
політики В.П.Єлагіна про стан навчально-методичної, наукової та організаційної
діяльності кафедри, відповідно до рішення Вченої ради Інституту від 29 березня 2016 року
(протокол № 3/214-4) «Про систему оцінювання діяльності кафедр інституту», а також
висновки комісії з перевірки результатів діяльності колективу кафедри, склад якої
затверджений наказом директора Інституту від 01.11.2016 р. № 168: В.Ф. Золотарьов –
голова комісії, Д.В. Олійник – заступник голови, В.Г. Бульба, В.І. Горожанкіна,
А.О. Кузнецов, В.Б. Дзюндзюк, П.О. Редін – члени комісії, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Звіт завідувача кафедри соціальної і гуманітарної політики В.П.Єлагіна та
висновки комісії взяти до уваги.
2. Навчально-методичну та наукову роботу кафедри соціальної і гуманітарної
політики визнати в цілому задовільною.
3. Рекомендувати завідувачу кафедри соціальної і гуманітарної політики
В.П.Єлагіну:
до 1 січня 2017 р. забезпечити укладання НМКД за новими дисциплінами, що
викладаються кафедрою;
до 1 вересня 2017 р. забезпечити підготовку методичного забезпечення
навчальних дисциплін для слухачів та студентів спеціальності «Публічне управління та
адміністрування»;
активізувати роботу з розміщення наукових статей викладачів кафедри у
закордонних виданнях;
активізувати роботу з проходження викладачами кафедри стажування в органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
відповідно до соціального замовлення Харківської районної державної
адміністрації та Харківської районної ради провести у 2017 р. дослідження щодо
удосконалення механізму взаємодії райдержадміністрації, районної ради та громадськості
в сфері регулюванні окремих напрямків регіонального розвитку.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.
Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 листопада 2016 року, протокол № 11/222-2
Про затвердження акредитаційної справи підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.15010010 «Регіональне
управління» галузі знань 1501 «Державне управління»
Заслухавши інформацію завідувача кафедри регіонального розвитку та
місцевого самоврядування Ю.О. Куца про затвердження акредитаційної
справи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
спеціальності 8.15010010 «Регіональне управління» галузі знань 1501
«Державне управління», Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити акредитаційну справу підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.15010010 «Регіональне
управління» галузі знань 1501 «Державне 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 30 листопада 2016 року, протокол № 11/222-3

Про затвердження акредитаційної справи підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010012 «Управління
інноваційною діяльністю» галузі знань 1801 «Специфічні категорії»
Заслухавши інформацію завідувача кафедри економічної політики та
менеджменту М.А. Латиніна про затвердження акредитаційної справи
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності
8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» галузі знань 1801
«Специфічні категорії», Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити акредитаційну справу підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010012 «Управління
інноваційною діяльністю» галузі знань 1801 «Специфічні категорії».
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 30 листопада 2016 року, протокол № 11/222-4
Про затвердження акредитаційної справи підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03060106 «Управління
в сфері економічної конкуренції» галузі знань 0306 «Менеджмент і
адміністрування»
Заслухавши інформацію завідувача кафедри економічної політики та
менеджменту М.А. Латиніна про затвердження акредитаційної справи
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності
8.03060106 «Управління в сфері економічної конкуренції» галузі знань 0306
«Менеджмент і адміністрування», Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити акредитаційну справу підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03060106 «Управління в
сфері

економічної

конкуренції»

галузі

знань

0306

«Менеджмент і

адміністрування».
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 30 листопада 2016 року, протокол № 11/222-5
Про затвердження акредитаційної справи підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050501 «Управління
персоналом та економіка праці» галузі знань
0305 «Економіка та підприємництво»
Заслухавши інформацію завідувача кафедри управління персоналом та
економіки праці Н.В. Статівки про затвердження акредитаційної справи
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності
8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305
«Економіка та підприємництво», Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити акредитаційну справу підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «магістр»

спеціальності 8.03050501 «Управління

персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво».
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 30 листопада 2016 року, протокол № 11/222-6
Про схвалення складу та графіку роботи екзаменаційних комісій для
проведення державних екзаменів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у
2017 році
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора Д.В.
Карамишева про склад та графік роботи екзаменаційних комісій для проведення
державних екзаменів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2017 році, Вчена
рада констатує, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,Положення
про Екзаменаційну комісію Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України,
затвердженого наказом від 25 грудня 2015 року № 339, персональний склад
екзаменаційних комісій та графік роботи екзаменаційних комісійу 2017 роцібули
схвалені рішенням Науково-методичної ради (протокол №8 від 13 жовтня 2016
року).
Виходячи з вищевикладеного, з метою проведення державних екзаменів та
захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2017 році, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Схвалити склад екзаменаційних комісійдля проведення державних
екзаменів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2017 році:
1.1. на факультеті підготовки магістрів державного управління (Додаток 1).
1.2. на факультеті соціально-економічного управління (Додаток 2).
2. Схвалити графік роботи екзаменаційних комісійдля проведення
державних екзаменів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2017 році:
2.1. на факультеті підготовки магістрів державного управління (Додаток 3).
2.2. на факультеті соціально-економічного управління (Додаток 4).
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 30 листопада 2016 року, протокол № 11/222-7
Про затвердження Правил прийому на навчання до Харківського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України у 2017 році
На виконання статей 13, 44 Закону України «Про вищу освіту»,
постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти» (із змінами відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року № 674 «Деякі питання
реформування системи професійного навчання державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування», Умов прийому до вищих
навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236,
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного
управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255 «Про затвердження
положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах
місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного
управління при Президентові України, а також переліку органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018
роках стажування слухачів Національної академії» із змінами, внесеними
згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року №
380, від 13 січня 2016 року № 19, від 27 вересня 2016 року № 674,
Положення про приймальню комісію вищого навчального закладу,
затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 15 жовтня
2015 року № 1035, Положення про Приймальну комісію Академії та
приймальні комісії регіональних інститутів, затвердженого рішенням Вченої
ради Національної академії державного управління при Президентові
України від 15 грудня 2015 року № 229/10-2, Вчена рада УХВАЛИЛА:

1. Затвердити Правила прийому на навчання до Харківського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України у 2017 році.
2. Затвердити Порядок 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 у 2017 році.
3. Затвердити Положення про приймальну комісію Харківського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України у 2017 році.
4. Затвердити Правила прийому до аспірантури Харківського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України у 2017 році.
5. Приймальній комісії Інституту забезпечити дотримання вимог
законодавства України, Правил прийому на навчання до Харківського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України у 2017 році, а також
відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
6. 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

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 листопада 2016 року, протокол № 11/222-8
Про рекомендацію до друку навчально-методичних та наукових праць
ХарРІ НАДУ
Заслухавши та обговоривши інформацію 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:
– збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління». –
Випуск № 2(50) за 2016 р. – Обсяг: 17,8 обл.-вид. арк. – Тираж 300 прим.;
– збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління». –
Випуск № 3(54) за 2016 р. – Обсяг: 22,3 обл.-вид. арк. – Тираж 300 прим.;
– збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління». –
Випуск № 4(55) за 2016 р. – Обсяг: 17,8 обл.-вид. арк. – Тираж 300 прим;
– методичні рекомендації для органів влади та недержавних організацій:
Грантрайтинг та основи управління проектами в публічній сфері. За загальною
редакцією О.В. Кулініча. Рецензенти: В.Г. Бульба, д.держ.упр., проф., П. Прокоп,
президент Фундації ініціатив менеджерських (м. Люблін, Польща). Автори:
О.В. Кулініч, А.І. Гнатенко, П.Ю. Куліш, Д.Ю. Нагаївська. Обсяг: 6,3 обл.-вид. арк.
– Тираж 300 прим.
2. Розмістити на сайті ХарРІ НАДУ:
– збірник тез науково-практичної конференції за підсумками стажування
слухачів «Публічне управління в Україні: стратегія реформ» від 28 вересня
2016 р.– Обсяг: 10,5 обл.-вид. арк.;
– збірник тез науково-практичної конференції за міжнародною участю
«Публічне управління в реалізації Стратегії сталого розвитку регіону» в межах
Третьої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління XXI»
(приуроченої до Всесвітнього дня науки) від 24 листопада 2016 р. Обсяг – 29,0 обл.вид. арк.;
– збірник наукових праць «Державне будівництво» № 2 за 2016 р. Обсяг:
9,8 обл.-вид. арк.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.
Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

