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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 28 лютого 2017 року, протокол № 2/225-1
Про стан навчально-методичної, організаційної та наукової діяльності
кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування
в 2015-2016 рр.
Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри регіонального розвитку та
місцевого самоврядування Ю.О. Куца про стан навчально-методичної та наукової
діяльності кафедри, а також висновки комісії з перевірки діяльності зазначеної
кафедри у складі : Д.В. Карамишев – голова комісії, Д.В. Олійник – заступник голови,
В.Г. Бульба, В.І. Горожанкіна, А.О. Кузнецов, О.Ю.Амосов, В.Б. Дзюндзюк – члени
комісії, Вчена рада відзначає, що навчально-методична та наукова діяльність кафедри
в цілому відповідає потребам підготовки магістрів за спеціальностями «Державне
управління», «Публічне управління та адміністрування», «Регіональне управління»,
магістрів зі спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування» і
здійснюється на рівні вимог, які висуваються програмою Президента України
«Стратегія реформ 2020», чинними нормативними документами, керівництвом
Національної академії державного управління при Президентові України та її
Харківським регіональним інститутом щодо змісту, методів і форм організації
навчального процесу.
На сьогодні на кафедрі працюють 9 викладачів, усі мають науковий ступінь, 7 –
вчене звання. Кафедра забезпечує реалізацію програми підготовки магістрів
державного управління, магістрів публічного управління і магістрів на факультеті
соціально-економічного управління.
Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на належному науковотеоретичному та методичному рівні з використанням різноманітних форм і методів,
що зумовлює успішне виконання слухачами та студентами різних видів навчальних
робіт. Заняття, що проводяться викладачами кафедри на всіх формах підготовки,
проходять відповідно до затверджених навчальних програм і планів. Аудиторне,
контрольно-консультативне й науково-методичне навантаження виконується в
повному обсязі.
Викладачами кафедри на належному рівні проводяться виїзні практичні заняття:
на базі Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Верховної Ради України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, філій кафедри, органів публічної
влади.
Викладачами кафедри регулярно проводяться відкриті заняття та здійснюються
взаємовідвідування лекційних та практичних занять з їх подальшим обговоренням.
Протягом зазначеного періоду було ліцензовано 2 нових спеціальності:
«Регіональне управління», «Місцеве самоврядування» на факультеті підготовки
магістрів державного управління і набрано групу слухачів на спеціальність
«Регіональне управління»

Для забезпечення навчального процесу підготовки магістрів державного
управління, публічного управління, регіонального управління і магістрів на
факультеті соціально-економічного управління за всіма дисциплінами, що
викладаються, сформовано науково-методичні комплекси. Всі навчальні дисципліни
кафедри забезпечені навчально-методичними матеріалами. Упродовж звітного
періоду викладачі кафедри підготували й видали друком 2 наукові монографії,
2 навчальних підручники, 9 методичні рекомендації.
На кафедрі здійснюються фундаментальні дослідження у межах другої половини
робочого дня викладача за темами: «Управлінські технології забезпечення
спроможності
місцевого
самоврядування
в
умовах
децентралізації»;
«Інституціональне забезпечення розвитку публічної влади на місцевому рівні»;
закінчено дослідження за темами: «Управління проектами регіонального розвитку»
(2012-2016 рр.), «Засоби забезпечення надання якісних адміністративних послуг на
рівні територіальної громади» (2014-2015 рр.).
До складу спеціалізованої вченої ради К 64.858.01 ХарРІ НАДУ входять проф.
Куц Ю.О., проф. Мамонова В.В.; членом спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02
НАДУ є проф. Мамонова В.В., членом спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 ОРІДУ
НАДУ – проф. Куц Ю.О., членом спеціалізованої вченої ради К 79.051.05
Чернігівського національного технологічного університету – доц. Наконечний В.В.,
членом спеціалізованої вченої ради К 08.866.01 ДРІДУ НАДУ була проф.
Газарян С.В.
Захищено 1 докторську дисертацію (Севастьянова І.Є.), 2 кандидатських
дисертацій (Бізікін С.В. Шепеленко О.Г.), три здобувачі подали документи до
спеціалізованої вченої ради. Продовжують роботу з підготовки докторських
дисертацій – 5 осіб , кандидатських дисертацій – 16 осіб.
Усі члени кафедри беруть участь у міжнародних і національних наукових
конференціях. Усього за звітний період опубліковано 32 наукових статей і 48 тез.
Кафедра організувала комунікативні заходи: літню школа молодих учених у
галузі науки «Публічне управління та адміністрування», проведено 2 круглі столи, 1
тематичний семінар, 1 тематичну зустріч, 1 брейн-рінг та ін.
Разом із тим, у роботі кафедри виявлено недоліки, серед яких слід відмітити
такі:
- не в повному обсязі складено навчально-методичні комплекси частини
дисциплін спеціалізацій які заплановані на ІІ семестр 2016-2017 навчального року;
- недостатня кількість наукових публікацій викладачів кафедри у закордонних
виданнях;
- на кафедрі недостатньо проводиться робота з організації стажування
викладачів на певних посадах в органах державного управління та місцевого
самоврядування, включаючи центральні органи виконавчої влади;
- відсутні посадові інструкції науково-педогогічних працівників кафедри в
новій редакції;
- не розміщено інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення
дисциплін у комп’ютерній мережі.
Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1.
Звіт завідувача кафедри регіонального розвитку та місцевого
самоврядування Ю.О. Куца та висновки комісії взяти до уваги.
2.
Навчально-методичну та наукову роботу кафедри регіонального
розвитку та місцевого самоврядування визнати в цілому задовільною.
3.
Активізувати діяльність викладачів щодо підготовки і публікації
наукових праць у виданнях міжнародних науково метричних баз даних.

4.
Забезпечити постійне оновлення навчально-методичних комплексів
дисциплін кафедри у повному обсязі, у тому числі кейсів з упровадження активних
форм проведення практичних занять із використанням сучасних інформаційних
технологій та інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення кожної
дисципліни.
5.
До 01.04.2017 р. – завершити складання НМКД з дисциплін:
«Методологія регіонального управління» (відповідальний Конотопцев О.С.);
«Прогнозування та просторовий розвиток регіону» (відповідальний Макаренко О.М.).
6.
До 01.05.2017 р. – підготувати та затвердити в новій редакції посадові
інструкції науково-педагогічних працівників кафедри.
7.
До 01.04.2017 р. – розмістити у комп’ютерній мережі інтерактивні
комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін.
8.
До 15.03.2017 р. – підготувати план заходів кафедри з діяльності по
набору слухачів та студентів 2017 р. набору.
9.
До 31.05.2017 р. – завідувачу кафедри звітувати на засіданні Вченої ради
про усунення наявних недоліків в роботі кафедрального колективу.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора ХарРІ НАДУ 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 28 лютого 2017 року, протокол № 2/225-2
Про підсумки підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування в 2016 році
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з
короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова про підсумки
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування у 2016 р., Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора з короткотермінового підвищення
кваліфікації В.Ф. Золотарьова про підсумки підвищення кваліфікації кадрів у
2016 році – взяти до уваги.
2. Відділу підвищення кваліфікації кадрів (Пастуховій О.В.) забезпечити:
– підготовку та направлення до 10 березня 2017 р. до голів
облдержадміністрацій та голів обласних рад Луганської, Полтавської, Сумської та
Харківської областей інформацій щодо підсумків направлення на підвищення
кваліфікації до Інституту посадовців органами влади вищезазначених областей у
2016 році;
– разом з відділами кадрової роботи апаратів облдержадміністрацій та
виконавчих апаратів обласних рад областей виконання планів-графіків підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у
2017 році;
– проведення запланованих за регіональною програмою семінарів для
посадовців на базі Луганської облдержадміністрації, Полтавського та Сумського
обласних центрів підвищення кваліфікації,
– проведення
госпрозрахункових
тематичних
семінарів
підвищення
кваліфікації за прямими угодами з замовниками навчання;
– оновлення тематики семінарів, з урахуванням пропозицій кафедр, насамперед
з питань: адміністративної реформи та децентралізації влади, фінансової
децентралізації, антикорупційного законодавства, електронних декларацій, надання
адміністративних послуг та ін.;
– продовження практики проведення постійно діючих курсів з вивчення
української та англійської мов;
– за пропозиціями кафедр залучення викладачів для викладання на курсах
підвищення кваліфікації;

– залучення для проведення практичних занять на тематичних семінарах
практиків державного управління та місцевого самоврядування;
– продовження роботи щодо виконання соціальних замовлень органів влади на
2017 рік з питань надання освітніх послуг;
– за пропозиціями кафедр підготовку програм стажування науковопедагогічних працівників Інституту у 2017 році;
– продовження практики проведення апаратного навчання для працівників
Інституту.
3. Кафедрам Інституту забезпечити для проведення занять на курсах
підвищення кваліфікації:
- підготовку викладачами методичного матеріалу на електронних носіях;
- застосування активних форм навчання (робота в малих групах, «круглі
столи», розбір конкретних ситуацій, ділові ігри, обмін досвідом роботи, тренінги
тощо);
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора з
короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 28 лютого 2017 року, протокол № 2/225-3
Про основні результати фінансово-економічної
діяльності ХарРІ НАДУ в 2016 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора ХарРІ НАДУ з
економіко-господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника про основні результати
фінансово-економічної діяльності ХарРІ НАДУ в 2015 р., Вчена рада відзначає, що
фінансово-економічна діяльність ХарРІ НАДУ у звітному році була спрямована на
стабілізацію фінансового стану Інституту, здійснення аналізу та прогнозування за
основними фінансовими показниками, проведення заходів щодо вдосконалення
фінансового стану; підвищення ефективності планування фінансових витрат
Інституту відповідно до плану його розвитку, проведення розгляду та узгодження
пропозицій щодо пошуку та використання джерел додаткового (позабюджетного)
фінансування діяльності Інституту; вивчення досвіду роботи та стану фінансової
діяльності окремих структурних підрозділів Інституту тощо.
Діяльність Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України у 2016 році
здійснювалась за рахунок декількох джерел надходжень, а саме за кошти державного
бюджету за загальним фондом бюджету, кошти отримані від надання платних послуг
за спеціальним фондом бюджету та благодійні внески.
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора ХарРІ НАДУ з економіко-господарської
роботи і розвитку Д.В. Олійника про основні результати фінансово-економічної
діяльності ХарРІ НАДУ в 2016 році взяти до уваги.
2. Пріоритетними завданнями в роботі фінансово-економічного управління
ХарРІ НАДУ визначити:
 забезпечення фінансовими ресурсами поточної фінансово-господарської
діяльності;
 мобілізацію фінансових ресурсів для фінансування навчального процесу,
оновлення та росту матеріально-технічної бази і соціального розвитку;
 контроль за ефективним і цільовим розподілом фінансових ресурсів, їх
економним та раціональним використанням;
 постійне проведення аналізу фінансово-господарської діяльності.

3. Керівникам усіх структурних підрозділів Інституту сприяти залученню
додаткових фінансових ресурсів для фінансування навчального процесу, оновлення та
росту матеріально-технічної бази і соціального розвитку.
4. Головному
бухгалтеру
фінансово-економічного
управління
О.О. Хлєбниковій:
- у зв’язку з переходом до бухгалтерського обліку бюджетних установ на
Національне положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі,
розробити новий план розрахунків та привести у відповідність до них діючу
бухгалтерську документацію (до 01 грудня 2017 року).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ НАДУ
Бєлову Л.О.

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 28 лютого 2017 року, протокол № 2/225-4
Про виконання навчального навантаження науково-педагогічних
працівників ХарРІ НАДУ в 1-ому семестрі 2016/2017 н.р.
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора
Д.В. Карамишева про виконання навчального навантаження науково-педагогічних
працівників ХарРІ НАДУ в І-ому семестрі 2016/2017 н.р., Вчена рада зазначає, що
обсяги запланованого аудиторного навантаження та консультативно-контрольних
функцій у цілому виконано.
Усі кафедри ХарРІ НАДУ виконали заплановане навантаження в повному
обсязі.
Недовиконання або перевиконання навантаження пов’язане з внесеними
змінами до штатних розписів кафедральних колективів та незначною зміною графіка
навчального процесу.
Аналіз виконання навчального навантаження, проведений по кафедрах,
показав, що середнє виконання навчального навантаження (аудиторне та контрольноконсультативне) в ХарРІ НАДУ складає 103,3%.
Виходячи із вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева про виконання
навчального навантаження науково-педагогічних працівників ХарРІ НАДУ в І-ому
семестрі 2016/2017 н.р. взяти до уваги.
2. Стан виконання навчального навантаження науково-педагогічними
працівниками у І-ому семестрі 2016/2017 н.р. визнати в цілому задовільним.
3. Начальнику навчально-методичного управління (Горожанкіній В.І.) та
завідувачам кафедр:
- до 1 липня 2017 р. завершити формування навчального навантаження на
2017/2018 н.р.;
- у вересні поточного року відзвітувати про виконання навчального
навантаження науково-педагогічними працівниками за 2016/2017 н.р.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

