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№
з/п

Питання, що виноситься на засідання
Вченої ради
докторантів

і

Доповідачі,
відповідальні за
підготовку питання
Кузнецов А.О.
Проект рішення:
Кузнецов А.О.

1

Про затвердження тем дисертацій
аспірантів 2017 року набору

2

Про затвердження індивідуальних планів наукової
роботи
аспірантів
(докторантів)
ХарРІ НАДУ
2017 р. вступу

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

3

Про затвердження індивідуальних навчальних планів
аспірантів ХарРІ НАДУ 2017 р. вступу

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

4

Про
схвалення
складу
та
графіку
роботи
екзаменаційних комісій для проведення державних
екзаменів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у
2018 р.

Карамишев Д.В.
Проект рішення:
Горожанкіна В.І.,
Орел Ю.Л.,
Бульба В.Г.

5

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру
спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта
О.С. Гірмана

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

6

Про
затвердження
додаткової
програми
до
кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки
«Державне управління»

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

7

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

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

8

Різне

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 28 листопада 2017 року, протокол № 10/233-1
Про затвердження тем дисертацій докторантів і аспірантів
2017 року набору
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації
наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про
затвердження тем дисертацій докторантів і аспірантів 2017 року набору, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити теми дисертацій докторантів і аспірантів 2017 року набору
(додається).
2. Завідувачам кафедр, науковим керівникам і науковим консультантам
забезпечити систематичний контроль щодо своєчасної та якісної підготовки
дисертаційних досліджень докторантами та аспірантами.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Заступник голови Вченої ради

Д. КАРАМИШЕВ

Вчений секретар

А. МЕЛЯКОВ

Додаток
до рішення Вченої ради
від 28 листопада 2017 р.
протокол № 10/223-1
Теми дисертацій аспірантів та докторантів,
зарахованих у жовтні 2017 р.
№
з/п

П.І.Б
аспіранта, докторанта

1

2

1.

Щегорцова Вікторія
Миколаївна
(докторант)

2.

Тесленко Ольга Сергіївна

3.

Вербицька Євгенія
Олександрівна

4.

Ходякова Катерина Сергіївна

5.

Амосов Станіслав Олегович

6.

Гібадуллін Олексій
Володимирович

7.

Радькова Ольга Сергіївна

Тема
кандидатської, докторської дисертації
3
Кафедра державного управління
Методологічні засади розвитку системи
підготовки державних службовців

4

Науковий
керівник,
науковий
консультант
5

281 – публічне управління та
адміністрування

д.держ.упр., проф.
Мартиненко В.М.

Спеціальність

Державне регулювання у сфері забезпечення
281 – публічне управління та
лікарськими засобами населення в Україні
адміністрування
Кафедра економічної теорії та фінансів
Публічне управління розвитком житлово281 – публічне управління та
комунального господарства міста
адміністрування
Державне регулювання розвитку регіонального
281 – публічне управління та
промислового комплексу
адміністрування
Кафедра економічної політики та менеджменту
Публічне управління трудовими відносинами в
281 – публічне управління та
Україні в умовах євроінтеграції
адміністрування
Механізми державного регулювання
281 – публічне управління та
інноваційного розвитку торгово-промислової
адміністрування
сфери економіки України
Механізми публічного управління у сфері
281 – публічне управління та
поводження з твердими побутовими відходами
адміністрування

к.держ.упр., доц.
Кузнецов А.О.
д.держ.упр., доц.
Коваленко М.М.
к.держ.упр., доц.
Самофалова Т.О.
д.держ.упр., проф.
Латинін М.А.
к.держ.упр., доц.
Косенко В.В.
к.держ.упр.
Дунаєв І.В.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Кафедра права та європейської інтеграції
Механізми надання публічних послуг на
281 – публічне управління та
Гунбіна Олена Володимирівна
місцевому рівні
адміністрування
Кафедра соціальної і гуманітарної політики
Благовестов Микола
Розвиток неформальної освіти в Україні:
281 – публічне управління та
Олександрович
публічно-управлінський аспект
адміністрування
Державне регулювання розвитку соціальної
281 – публічне управління та
Биковець Кристина Юріївна
відповідальності бізнесу в Україні
адміністрування
Інститут президента в системі органів публічної
281 – публічне управління та
Головко Олександр Сергійович
влади
адміністрування
Євтухов Олександр
Державне управління соціальними ризиками в
281 – публічне управління та
Володимирович
Україні
адміністрування
Краснолобова Ірина
Взаємодія держави та інститутів громадянського
281 – публічне управління та
Миколаївна
суспільства щодо протидії ґендерному насильству
адміністрування
Кафедра управління персоналом та економіки праці
Механізми реалізації державної політики
281 – публічне управління та
Ковальова Євгенія Петрівна
соціального захисту учасників бойових дій в
адміністрування
Україні
Результативність державної політики розвитку
281 – публічне управління та
Ушакова Марія Володимирівна
людського потенціалу в Україні
адміністрування
Державне регулювання інвестування в людський
281 – публічне управління та
Філімонова Валерія Андріївна
капітал в Україні
адміністрування

к.філол.н., доц.
Ковальова Т.В.
д.держ.упр., проф.
Єлагін В.П.
д.держ.упр., проф.
Карамишев Д.В.
д.держ.упр., проф.
Бульба В.Г.
д.держ.упр., проф.
Бульба В.Г.
д.держ.упр., проф.
Сичова В.В.
д.держ.упр., проф.
Статівка Н.В.
д.держ.упр., проф.
Жадан О.В.
д.держ.упр., проф.
Статівка Н.В.

Кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування
17. Кожуріна Віра Миколаївна
18. Довбня Олександр Борисович
19. Ольховський Юрій Юрійович
20. Сластін Олександр Петрович
21. Чернобай Олег Олександрович

Публічне управління земельними ресурсами
об’єднаних територіальних громад
Механізм управління розвитком містобудівної
інфраструктури мегаполіса
Механізми відповідальності посадових осіб
місцевого самоврядування в Україні
Механізми розвитку територіальної громади в
Україні
Місцеве самоврядування як чинник
волевиявлення населення в Україні

281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування

д.держ.упр., проф.
Мамонова В.В.
д.держ.упр., проф.
Мамонова В.В.
к.держ.упр.
Безуглий О.В.
к.держ.упр., доц.
Макаренко О.М.
к.держ.упр.
Безуглий О.В.

Білосорочка Світлана Іванівна
22.
(докторант)
Мельман Вікторія
23.
Олександрівна (докторант)
Поколодна Олена Валентинівна
24.
(докторант)
25. Білоус Каріна Станіславівна
26. Воропай Любов Анатоліївна
27. Гринь Дмитро Володимирович
28.

Коваленко Наталія
Олександрівна

29.

Кривицька Надія
Володимирівна

Мірошніченко Людмила
Глебівна
Панчішний Сергій
31.
Анатолійович
30.

32. Пасічник Дар`я Сергіївна
33. Плюхін Максим Сергійович
34. Фісенко Наталія Владиленівна
35.

Цвірко Костянтин
Володимирович

Кафедра політології та філософії
Теоретико-методологічні засади розвитку
гендерних відносин в публічному управлінні
Методологічні засади надання психосоціальної
підтримки громадянам
Теоретико-методологічні засади управління
змінами в органах публічної влади
Механізми забезпечення політичної
відповідальності в публічному управлінні
Організаційно-правовий механізм державного
регулювання соціальної адаптації учасників
бойових дій
Соціальні мережі як чинник ефективної діяльності
органів публічної влади
Організаційно-правовий механізм забезпечення
діяльності місцевих рад
Реалізація державної політики у сфері залучення
міжнародної технічної допомоги на регіональному
рівні
Розвиток корпоративної культури органів
публічної влади в Україні
Управління інфраструктурним розвитком великого
міста
Формування національних цінностей: державноуправлінський аспект
Механізми забезпечення комунікації в органах
публічної влади України
Інформаційно-комунікаційні технології у
діяльності органів публічної влади
Розвиток державно-приватного партнерства в
системі публічного управління в Україні

281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування

д.філос.н., проф.
Корженко В.В.
д.соц.н., проф.
Бєлова Л.О.
д.держ.упр., проф.
Дзюндзюк В.Б.
д.держ.упр., проф.
Крутій О.М.

281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування

к.держ.упр.
Олійник Д.В.
к.соц.н., доц.
Котуков О.А.

281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування
281 – публічне управління та
адміністрування

к.держ.упр., доц.
Кузнецов А.О.

д.соц.н., проф.
Бєлова Л.О.
к.держ.упр., доц.
Кузнецов А.О.
к.держ.упр.
Олійник Д.В.
к.держ.упр.
Хашиєва Л.В.
д.держ.упр., проф.
Крутій О.М.
д.держ.упр., проф.
Дзюндзюк В.Б.
к.держ.упр.
Олійник Д.В.

36. Єфімов Євгеній Олександрович
37. Спасібов Дмитро Вікторович
38. Шумар Олег Ігорович

Кафедра інформаційних технологій і систем управління
Механізми державного управління в сфері
281 – публічне управління та
трансферу технологій
адміністрування
Електронне урядування як механізм забезпечення 281 – публічне управління та
надання адміністративних послуг
адміністрування
Державне регулювання сфери інформаційних
281 – публічне управління та
технологій в умовах інноваційного розвитку
адміністрування
України

Начальник управління координації наукових досліджень
та інформаційно-аналітичної роботи

д.держ.упр., проф.
Орлов О.В.
к.т.н., доц.
Клімушин П.С.
д.держ.упр., проф.
Орлов О.В.

А.О. Кузнецов

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 28 листопада 2017 року, протокол № 10/233-2
Про затвердження індивідуальних планів наукової роботи
аспірантів (докторантів) ХарРІ НАДУ 2017 р. вступу
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації
наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про
затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспірантів (докторантів)
ХарРІ НАДУ 2017 р. вступу, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію начальника управління координації наукових досліджень та
інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова взяти до уваги.
2. Затвердити індивідуальні плани наукової роботи аспірантів (докторантів)
2017 р. вступу.
3. Завідувачу сектора підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів
В.М. Монастирному забезпечити до 30.11.2017 року заповнення індивідуальних
планів наукової роботи аспірантів (докторантів) 2017 р. вступу.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Заступник голови Вченої ради

Д. КАРАМИШЕВ

Вчений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 28 листопада 2017 року, протокол № 10/233-3
Про затвердження індивідуальних навчальних планів
аспірантів ХарРІ НАДУ 2017 р. вступу
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації
наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про
затвердження індивідуальних навчальних планів аспірантів ХарРІ НАДУ 2017 р.
вступу, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію начальника управління координації наукових досліджень та
інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова взяти до уваги.
2. Затвердити індивідуальні навчальні плани аспірантів 2017 р. вступу.
3. Завідувачу сектора підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів
В.М. Монастирному забезпечити організацію навчального процесу та здійснення
поточного контролю за виконанням індивідуальних навчальних планів аспірантів
2017 р. вступу.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Заступник голови Вченої ради

Д. КАРАМИШЕВ

Вчений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 28 листопада 2017 року, протокол № 10/233-4
Про схвалення складу та графіку роботи екзаменаційних комісій
для проведення державних екзаменів
і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2018 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 2018 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 комісій у 2018 році були
схвалені рішенням Науково-методичної ради (протокол №7 від 26 жовтня 2017 року).
Виходячи з вищевикладеного, з метою проведення державних екзаменів та
захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2018 році, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Схвалити склад екзаменаційних комісій для проведення державних екзаменів
і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2018 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 комісій для проведення державних
екзаменів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2018 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.

Заступник голови Вченої ради

Д. КАРАМИШЕВ

Вчений секретар

А. МЕЛЯКОВ

Додаток 1
до рішення Вченої ради
від 28 листопада 2017 р.
протокол № 10/223-4
СКЛАД
екзаменаційних комісій
для проведення державних екзаменів і захисту магістерських робіт
за спеціальностями 8.15010001 «Державне управління»
та 074 «Публічне управління та адміністрування»
на факультеті підготовки магістрів державного управління
у 2018 році
Екзаменаційна комісія № 1
(спеціалізації «Управління освітою»)
«Кадрова та організаційно-контрольна діяльність», «Управління персоналом в
органах державної влади та органах місцевого самоврядування»)
Бабічев А.В.
Бєлова Л.О.

Члени комісії:
Коротич О.Б.
Бульба В.Г.
Євдокимов В.О.
Екзаменатори:
Конотопцева Ю.В.
Поступна О.В.

- голова комісії, заступник голови – керівник апарату
Харківської облдержадміністрації (за згодою);
- заступник голови комісії, д.соц.н., професор,
професор кафедри соціальної і гуманітарної політики,
директор Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України
(далі – Інститут).
- д.держ.упр., професор, професор кафедри державного
управління Інституту;
- д.держ.упр., професор, професор кафедри соціальної і
гуманітарної політики, декан факультету підготовки
магістрів державного управління Інституту;
- к.е.н., доцент, доцент кафедри державного управління
Інституту;
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри державного
управління Інституту;
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри соціальної і
гуманітарної політики Інституту.

Секретар комісії:
Білозерова М.В.

- головний
управління

спеціаліст

навчально-методичного

Екзаменаційна комісія № 2
(спеціалізації «Державні механізми реалізації політики національної безпеки»,
«Європейська інтеграція в умовах глобального врядування»
«Європейська інтеграція»
«Публічна політика у сфері соціального і гуманітарного розвитку»)
Звєрєв В.О.
Труш О.О.
Члени комісії:
Олійник Д.В.
Мельников О.Ф.
Мирна Н.В.
Екзаменатори:
Вашев О.Є.
Амосова Л.В.
Секретар комісії:
Лисенко О.В.

- голова комісії, голова Постійної комісії з питань
науки, освіти, культури та духовності Харківської
обласної ради (за згодою);
- к.держ.упр., професор, професор кафедри права та
європейської інтеграції Інституту
- к.держ.упр., доцент кафедри політології та філософії,
заступник директора з економіко-господарської
роботи Інституту
- д.держ.упр,
професор,
професор
кафедри
інформаційних технологій і систем управління
Інституту;
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри права та
європейської інтеграції Інституту;
к.мед.н., доцент, професор кафедри соціальної і
гуманітарної політики Інституту.
- к.пед.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов
Інституту.
- провідний
управління

спеціаліст

навчально-методичного

Екзаменаційна комісія № 3
(спеціалізації «Регіональне управління та місцеве самоврядування»
«Управління регіональним розвитком»)
Моложавий В.І.

Золотарьов В.Ф.

Члени комісії:
Куц Ю.О.
Мамонова В.В.
Газарян С.В.

Екзаменатори:
Конотопцев О.С.
СивоконьВ.О.
Секретар комісії:
Каліберова І.В.

- голова
комісії,
начальник
Міжрегіонального
управління Національного агентства України з
питань державної служби у Харківській та Сумській
областях (за згодою)
- заступник голови комісії, к.е.н., професор, професор
кафедри регіонального розвитку та місцевого
самоврядування, заступник директора Інституту з
короткотермінового
підвищення
кваліфікації
Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного
управління при Президентові України (далі –
Інститут).
д.держ.упр.,
професор,
завідувач
кафедри
регіонального розвитку та місцевого самоврядування
Інституту;
- д.держ.упр.,
професор,
професор
кафедри
регіонального розвитку та місцевого самоврядування
Інституту;
- д.держ.упр.,
професор,
професор
кафедри
регіонального розвитку та місцевого самоврядування
Інституту.
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри регіонального
розвитку та місцевого самоврядування Інституту.
- к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом
та економіки праці Інституту
- старший лаборант кафедри державного управління
Інституту.

Екзаменаційна комісія № 4
(спеціалізації «Державне регулювання економіки та підприємництва»
«Публічне управління в економічній сфері»)
Піженко С.В.
Амосов О.Ю.

- голова комісії, директор Харківського міського
центру зайнятості (за згодою)
- заступник голови комісії д.е.н., професор, завідувач
кафедри економічної теорії та фінансів Харківського
регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при
Президентові України (далі – Інститут).

Члени комісії:
Латинін М.А.
Коваленко М.М.
Ульянченко Ю.О.
Екзаменатори:
Соболь Р.Г.
Косенко В.В.
Секретар комісії:
Ткаченко М.О.

- .
- д.держ.упр., професор, завідувач кафедри економічної
політики та менеджменту Інституту;
- д.держ.упр., доцент, професор кафедри економічної
теорії та фінансів Інституту;
- д.держ.упр., доцент, професор кафедри економічної
політики та менеджменту Інституту.
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри економічної
теорії та фінансів Інституту.
к.держ.упр., доцент, доцент кафедри економічної
політики та менеджменту Інституту
- провідний
управління

спеціаліст

навчально-методичного

Екзаменаційна комісія № 5
(спеціалізація «Організація правової роботи в органах публічної влади»)
Беккер М.Л.
Величко Л.Ю.

Члени комісії:
Жадан О.В.
Ковальова Т.В.
Тучак М.О.
Екзаменатори:
Клімова С.М.
Сергєєва Л.М.
Секретар комісії:
Линник Л.П.

- голова комісії, магістр державного управління,
перший заступник голови Харківської обласної
державної адміністрації (за згодою);
- заступник голови комісії, к.ю.н., доцент, завідувач
кафедри
права
та
європейської
інтеграції
Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного
управління при Президентові України (далі –
Інститут);
д.держ.упр.,
професор,
кафедри
управління
персоналом та економіки праці Інституту
- к.філол.н., доцент, доцент кафедри права та
європейської інтеграції Інституту.
- к.ю.н., доцент, доцент кафедри права та європейської
інтеграції Інституту
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри
європейської інтеграції Інституту
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри
європейської інтеграції Інституту

права

та

права

та

- головний спеціаліст відділу організації заочної форми
навчання
факультету
підготовки
магістрів
державного управління

Екзаменаційна комісія № 6
(спеціалізація «Соціальна і гуманітарна політика»)
Чернов С.І.
Карамишев Д.В.

Члени комісії:
Єлагін В.П.
Корженко В.В.
Статівка Н.В.
Тамм А.Є.
Екзаменатори:
Шур В.М.
Тамм А.Є.
Секретар комісії:
Нікітенко А.А.

- голова комісії, голова Харківської облради
(за згодою);
- заступник голови комісії, д.держ.упр., професор,
професор кафедри соціальної і гуманітарної політики,
перший
заступник
директора
Харківського
регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при
Президентові України (далі – Інститут).
- д.держ.упр., професор, завідувач кафедри соціальної і
гуманітарної політики Інституту;
- д.філос.н., професор, професор кафедри політології та
філософії Інституту;
- д.держ.упр., професор, завідувач кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту
- к.і.н., доцент, професор кафедри соціальної і
гуманітарної політики Інституту.
- к.пед.н, доцент, завідувач кафедри іноземних мов
Інституту.
- к.і.н., доцент, професор кафедри соціальної і
гуманітарної політики
- провідний спеціаліст деканату факультету підготовки
магістрів державного управління

Екзаменаційна комісія № 7
(спеціалізації «Управління державними інституціями»)
«Інноваційні технології стратегічного управління публічною сферою»)
Шпарага Ю.І.
Мартиненко В.М.

Члени комісії:
Мельтюхова Н.М.
Нікітін В.В.
Дідок Ю.В.
Екзаменатори:
Редін П.О.
Набока Л.В.
Секретар комісії:
Білоконь М.В.

- голова
комісії,
голова
Харківської
райдержадміністрації в Харківській області (за
згодою);
- заступник голови комісії, д.держ.упр., професор,
завідувач
кафедри
державного
Харківського
регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при
Президентові України (далі – Інститут).
- к.е.н., професор, професор кафедри державного
управління Інституту;
- к.і.н., доцент, професор кафедри державного
управління Інституту
к.в.н., доцент, доцент кафедри державного управління
Інституту
- к.філол.н., доцент, завідувач кафедри української
мови Інституту.
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри державного
управління Інституту;
провідний
управління

фахівець

навчально-методичного

Екзаменаційна комісія № 8
(спеціалізації «Політичні інститути та процеси»,
«Інформатизація державного управління»)
Белявцева В.В.

Дзюндзюк В.Б.

Члени комісії:
Орлов О.В.
Крутій О.М.
Солових В.П.
Екзаменатори:
Котуков О.А.
Машкаров Ю.Г.

Секретар комісії:
Шульга І.В.

- голова комісії, к.е.н., директор департаменту з
підвищення
конкурентоспроможності
регіону
Харківської обласної державної адміністрації (за
згодою);
- заступник голови комісії, д.держ.упр., професор,
завідувач
кафедри
політології
та
філософії
Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного
управління при Президентові України (далі –
Інститут).
- д.держ.упр.,
професор,
завідувач
кафедри
інформаційних технологій і систем управління
Інституту;
- д.держ.упр., професор, професор кафедри політології
та філософії Інституту;
- д.держ.упр., професор, професор кафедри політології
та філософії Інституту.
к.соц.н, доцент, доцент кафедри політології та
філософії Інституту (0,25 ставки за сумісництвом)
- д.ф.-м.н.,
професор,
професор
кафедри
інформаційних технологій і систем управління
Інституту;
- провідний
управління

Перший заступник директора

спеціаліст

навчально-методичного

Д.В. Карамишев

Додаток 2
до рішення Вченої ради
від 28 листопада 2017 р.
протокол № 10/223-4
СКЛАД
екзаменаційних комісій
для проведення державних екзаменів і захисту випускних кваліфікаційних робіт
на факультеті соціально-економічного управління
у 2018 році
Екзаменаційна комісія № 1
за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»
(комплексний державний екзамен з економічної теорії)
Гавкалова Наталя
Леонідівна

- голова комісії, д.е.н., професор, завідувач кафедри
державного управління, публічного адміністрування та
регіональної економіки Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця

Карамишев Дмитро
Васильович

- заступник голови комісії, д.держ.упр., професор, перший
заступник директора Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (далі –
Інститут)
Члени комісії:

Толстих Анатолій
Іванович

- заступник директора Харківського обласного центру
зайнятості

Статівка Наталія
Валеріївна

- д.держ.упр., професор, завідувач кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту

Сивоконь Володимир
Омелянович

- к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та
економіки праці Інституту

Жадан Олександр
Васильович

- д.держ.упр., професор, професор кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту

Покотило Тетяна
Василівна

- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту
Секретар комісії:

Шатун Олена
Вікторівна

- старший лаборант кафедри управління персоналом та
економіки праці Інституту

Екзаменаційна комісія № 2
за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,
(комплексний державний екзамен за фахом)
Гавкалова Наталя
Леонідівна

- голова комісії, д.е.н., професор, завідувач кафедри
державного управління, публічного адміністрування та
регіональної економіки Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця

Карамишев Дмитро
Васильович

- заступник голови комісії, д.держ.упр., професор, перший
заступник директора Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (далі –
Інститут)
Члени комісії:

Толстих Анатолій
Іванович
Статівка Наталія
Валеріївна

- заступник директора Харківського обласного центру
зайнятості
д.держ.упр., професор, завідувач кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту

Дробязко Людмила
Василівна

- к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та
економіки праці Інституту

Жадан Олександр
Васильович

- д.держ.упр., професор, професор кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту

Покотило Тетяна
Василівна

- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту
Секретар комісії:

Шатун Олена
Вікторівна

- старший лаборант кафедри управління персоналом та
економіки праці Інституту

Екзаменаційна комісія № 3
за спеціальністю 051 «Економіка»
освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці»
(державний екзамен за фахом, захист магістерської роботи)
Гавкалова Наталя
Леонідівна

- голова комісії, д.е.н., професор, завідувач кафедри
державного управління, публічного адміністрування та
регіональної економіки Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця

Карамишев Дмитро
Васильович

- заступник голови комісії, д.держ.упр., професор, перший
заступник директора Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (далі –
Інститут)
Члени комісії:

Толстих Анатолій
Іванович
Статівка Наталія
Валеріївна

- заступник директора Харківського обласного центру
зайнятості
д.держ.упр., професор, завідувач кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту

Бублій Максим
Петрович

- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту

Дробязко Людмила
Василівна

- к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та
економіки праці Інституту

Жадан Олександр
Васильович

- д.держ.упр., професор, професор кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту
Секретар комісії:

Шатун Олена
Вікторівна

- старший лаборант кафедри управління персоналом та
економіки праці Інституту

Екзаменаційна комісія № 4
за спеціальністю076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
освітньо-професійною програмою
«Організація та економіка підприємницької діяльності»
(комплексний державний екзамен, захист магістерської роботи)
Прохорова Вікторія
Володимирівна

- голова комісії, д.е.н., професор, завідувач кафедри
економіки
та
організації
діяльності
суб’єктів
господарювання
Української
інженерно-педагогічної
академії;

Карамишев Дмитро
Васильович

- заступник голови комісії, д.держ.упр., професор, перший
заступник директора Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (далі –
Інститут)
Члени комісії:

Марченко Людмила
Юріївна

- Заступник начальника управління – начальник відділу
видатків управління Державної казначейської служби
України у м. Харкові Харківської області

Статівка Наталія
Валеріївна

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту

Бублій Максим
Петрович

- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту

Сивоконь Володимир
Омелянович

- к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та
економіки праці Інституту

Жадан Олександр
Васильович

- д.держ.упр., професор, професор кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту
Секретар комісії:

Шатун Олена
Вікторівна

- старший лаборант кафедри управління персоналом та
економіки праці Інституту

Екзаменаційна комісія № 5
за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»
(комплексний державний екзамен)
Дєгтяр Андрій
Олегович

- д.держ.упр., професор, завідувач кафедри менеджменту і
адміністрування Харківської державної академії культури;

Золотарьов Володимир - заступник голови комісії, к.е.н., професор, заступник
Федорович
директора з короткотермінового підвищення кваліфікації
Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України (далі – Інститут)
Члени комісії:
Попов Ігор
Олександрович
Латинін Микола
Анатолійович

- керівник Харківського регіонального управління з підбору
персоналу ПАТ КБ «Приватбанк»
- д.держ.упр., професор, завідувач кафедри економічної
політики та менеджменту Інститут

Косенко Віктор
Вікторович

- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри економічної політики
та менеджменту Інституту

Тимоха Денис
Анатолійович

- к.держ.упр, доцент, доцент кафедри економічної політики
та менеджменту Інституту
Секретар комісії:

Чернятіна Вікторія
Анатоліївна

- провідний фахівець кафедри економічної політики та
менеджментуІнституту

Екзаменаційна комісія № 6
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування»
(захист магістерської роботи)
Дєгтяр Андрій
Олегович

- д.держ.упр., професор, завідувач кафедри менеджменту і
адміністрування Харківської державної академії культури;

Золотарьов Володимир - заступник голови комісії, к.е.н., професор, заступник
Федорович
директора з короткотермінового підвищення кваліфікації
Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України (далі – Інститут)
Члени комісії:
Гібадуллін Олексій
Володимирович
Латинін Микола
Анатолійович

- Директор по управлінню персоналом «UBC Group»

Косенко Віктор
Вікторович

- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри економічної політики
та менеджменту Інституту

Ульянченко Юрій
Олександрович

- д.держ.упр, доцент, професор кафедри економічної
політики та менеджменту Інституту

- д.держ.упр., професор, завідувач кафедри економічної
політики та менеджменту Інститут

Секретар комісії:
Чернятіна Вікторія
Анатоліївна

- провідний фахівець кафедри економічної політики та
менеджменту

Перший заступник директора

Д.В. Карамишев

Додаток 3
до рішення Вченої ради
від 28 листопада 2017 р.
протокол № 10/223-4

Екзаменаційна комісія
(ЕК)

Період роботи
Екзаменаційних комісій

Кількість
робочих
днів

Графік роботи
екзаменаційних комісій з проведення державних екзаменів
та захисту магістерських робіт на факультеті підготовки магістрів
державного управління у 2018 році

Форма державної
атестації

19, 20, 21 лютого

3

державний екзамен

3

захист
магістерської
роботи

ЕК №1 - №8
22, 23, 26 лютого

Перший заступник директора

Д.В. Карамишев

Додаток 4
до рішення Вченої ради
від 28 листопада 2017 р.
протокол № 10/223-4

Екзаменаційна
комісія (ЕК)

Період роботи ЕК
в 2018 році

Склад ЕК

ЕК №1

Гавкалова Н.Л.
Карамишев Д.В.
Шатун О.В.

Толстих А.І.
Статівка Н.В.

Покотило Т.В.
Жадан О.В.
Сивоконь В.О.

ЕК №2

Гавкалова Н.Л.
Карамишев Д.В
Шатун О.В.

Толстих А.І.
Статівка
Н.В.Жадан О.В.

Покотило Т.В..

Гавкалова Н.Л.

.Толстих А.І.
Статівка Н.В

Бублій М.П.
Жадан О.В.
Дробязко Л.В.

Прохорова В.В.
Карамишев Д.В
Шатун О.В.

Марченко Л.Ю.
Статіівка Н.В.
Бублій М.П.

Жадан О.В.

Дєгтяр А.О.
.Золотарьов В.Ф.

Попов І.О.
Латинін М.А
Тимоха Д.А.
Гібадуллін О.В.
Латинін М.А
Ульянченко
Ю.О.

КосенкоВ.В.
Чернятіна В.А.

ЕК №3
ЕК №4
ЕК №5
ЕК №6

Карамишев Д.В.
Шатун О.В.

Дєгтяр А.О.
.Золотарьов В.Ф.

Перший заступник директора

Дробязко Л.В

Сивоконь В.О

КосенкоВ.В.
Чернятіна В.А.

18-20 січня, 22-23
січня
21 -22 червня
24-27 січня,
29 січня
26-27 червня

Кількість
робочих
днів

Графік роботи
екзаменаційних комісій для проведення державних екзаменів та захисту випускних кваліфікаційних робіт
на факультеті соціально-економічного управління на 2018 рік

5

Форма державної
атестації

держ. екзамен

2

Шифр
напряму
підготовки,
(спеціальності)

Шифр
групи

6.030505

УЗ-13

6.030505

УД-14

5

держ. екзамен

6.030505

УЗ-13

2

держ. екзамен

6.030505

УД-14

6-7 лютого

2

держ. екзамен

051

УПМ-16

9-10 лютого

2

захист маг. роботи

051

УПМ-16

6-7 лютого

2

держ. екзамен

076

ПТМ-16

9-10 лютого

2

захист маг. роботи

076

ПТМ-16

25-26 січня

2

держ. екзамен

6.030601

МЗ-13

27, 29 червня

2

держ. екзамен

6.030601

МД-14

6-8 лютого

3

захист маг. роботи

073

МБА-16

Д.В. Карамишев

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 28 листопада 2017 року, протокол № 10/233-5
Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності
дисертаційного дослідження аспіранта О.С. Гірмана
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та
філософії В.Б. Дзюндзюка про уточнення і затвердження теми та зміну шифру
спеціальності дисертаційного дослідження аспіранта О.С. Гірмана, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити тему дисертації аспіранта Гірмана Олега Сергійовича
«Соціальний капітал як чинник управління регіональним розвитком» (попередня
редакція: «Місцеве самоврядування як інституціональний чинник встановлення
громадянського суспільства в Україні»), науковий керівник – к.соц.н., доц.
О.А. Котуков. Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради
ХарРІ НАДУ від 23.11.2017 р., № 10.
2. Змінити шифр спеціальності дисертації аспіранта Гірмана Олега
Сергійовича з 25.00.04 – місцеве самоврядування на 25.00.02 – механізми
державного управління. Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної
ради ХарРІ НАДУ від 23.11.2017 р., № 10.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Заступник голови Вченої ради

Д. КАРАМИШЕВ

Вчений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 28 листопада 2017 року, протокол № 10/233-6
Про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі
спеціальності галузі науки «Державне управління»
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та
філософії В.Б. Дзюндзюка про затвердження додаткової програми до
кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки «Державне управління», Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити додаткову програму до кандидатського іспиту зі спеціальності
галузі науки «Державне управління» (додається).
2. Завідувачу сектора підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів
управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи
ХарРІ НАДУ В.М. Монастирному і голові екзаменаційної комісії забезпечити
дотримання встановленого порядку проведення кандидатського іспиту.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Заступник голови Вченої ради

Д. КАРАМИШЕВ

Вчений секретар

А. МЕЛЯКОВ

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління
аспіранта кафедри політології та філософії
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Гірмана Олега Сергійовича
Тема: «Соціальний капітал як чинник управління регіональним розвитком»

Науковий керівник: к.соц.н., доц. О.А. Котуков

_________________
(підпис)
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 23 листопада 2017 р., протокол № 10

Голова Науково-експертної ради
д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев

____________________
(підпис)

Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України від 28 листопада 2017 р., протокол № 10/233-6

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 політології та філософії
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Гірмана Олега Сергійовича
Тема: «Соціальний капітал як чинник управління регіональним розвитком»
1. Чинники управління регіональним розвитком.
2. Закордонний досвід управління регіональним розвитком на основі
використання соціального капіталу.
3. Кооперація в управлінні регіональним розвитком.
4. Механізм управління регіональним розвитком на основі використання
соціального капіталу.
5. Основні теоретичні концепції сучасного регіонального розвитку.
6. Особливості використання ресурсного підходу в процесі управління
регіональним розвитком.
7. Поняття «розвиток». Основні характеристики розвитку.
8. Поняття і особливості соціального капіталу.
9. Ресурси і капітали як чинники регіонального розвитку.
10. Роль держави у формуванні соціального капіталу територій.
11. Роль соціального капіталу у процесі регіонального розвитку.
12. Соціальне партнерство як інструмент регіонального розвитку.
13. Стратегії регіонального розвитку та принципи їх розробки.
14. Механізм розробки стратегії регіонального розвитку.
15. Правові засади управління регіональним розвитком в Україні.

Голова Науково-експертної ради
д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев
_________________
(підпис)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 28 листопада 2017 року, протокол № 10/233-7
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, 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:
– підручник «Регіональна політика та місцеве самоврядування» для
забезпечення навчального процесу на факультеті підготовки магістрів державного
управління.
Автори:
Ю.О. Куц,
В.В. Мамонова,
В.В. Наконечний,
О.В. Ольшанський, за заг. ред. д.держ.упр., проф. В.В. Мамонової. Рецензенти:
д.держ.упр., проф., завідувач кафедри державного управління ХарРІ НАДУ
Мартиненко В.М.; д.держ.упр., проф., завідувач кафедри політології та філософії
ХарРІ НАДУ Дзюндзюк В.Б.; д.держ.упр., проф., професор кафедри публічного
адміністрування у сфері цивільного захисту НУЦЗУ Крюков О.І. Обсяг: 12,0 обл.вид. арк. Тираж 300 прим. Коштом упорядників;
– збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління». –
Випуск № 4(59) за 2017 р. – Обсяг: 17,8 обл.-вид. арк. – Тираж 300 прим.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Заступник голови Вченої ради

Д. КАРАМИШЕВ

Вчений секретар

А. МЕЛЯКОВ

