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Питання, що виноситься на засідання
Вченої ради

Доповідачі
відповідальні за
підготовку питання

1

Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ

Меляков А.В.
Проект рішення:
Меляков А.В.

2

Про підсумки роботи екзаменаційних комісій і
результати випуску магістрів публічного управління та
адміністрування та магістрів державного управління у
2018 р.

Бульба В.Г.
Проект рішення:
Бульба В.Г.

3

По рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників
факультету публічного управління та адміністрування

Кузнецов А.О.
Проект рішення:
Монастирний В.М.

4

Про підсумки роботи екзаменаційних комісій і
результати атестації здобувачів вищої освіти за другим
(магістерським) ступенем на факультеті соціальноекономічного управління у 2018 р.

Орел Ю.Л.
Проект рішення:
Орел Ю.Л.

5

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

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

6

Про рекомендацію кандидатур на участь у Конкурсі на
здобуття
іменної
стипендії
Харківської
облдержадміністрації в галузі науки у 2018 р.

Статівка Н.В.
Проект рішення:
Меляков А.В.

7

Різне

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 27 березня 2018 року, протокол № 2/236-1
Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ
Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради
А.В. Мелякова, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. У зв’язку із закінченням навчання вивести зі складу Вченої ради
ХарРІ НАДУ слухачів факультету публічного управління та адміністрування Ємець
Ольгу Анатоліївну та Тризну Ірину Вікторівну.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря
Вченої ради А.В. Мелякова.

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 27 березня 2018 року, протокол № 2/236-2
Про підсумки роботи екзаменаційних комісій
і результати випуску магістрів публічного управління та адміністрування та
магістрів державного управління у 2018 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного
управління та адміністрування В.Г. Бульби про підсумки роботи екзаменаційних
комісій і результати випуску магістрів публічного управління та адміністрування та
магістрів державного управління у 2018 р., Вчена рада відзначає, що деканатом та
кафедрами ХарРІ НАДУ було забезпечено належні умови для успішного завершення
навчання слухачів за двома спеціальностями: 074 «Публічне управління та
адміністрування» на денній формі навчання та 8.15010001 «Державне управління» на
вечірній, заочній та заочно-дистанційних формах навчання.
Робота екзаменаційних комісій (далі – ЕК) була організована відповідно до
вимог Міністерства освіти і науки України.
Державні екзамени та захист магістерських робіт проходили в період з 19 по
26 лютого 2018 р. До проведення екзаменів було організовано проведення оглядових
лекцій з актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування.
До участі у складанні державних екзаменів та захисту магістерських робіт було
допущено 402 слухачі факультету публічного управління та адміністрування.
Успішно склали екзамени та захистили магістерські роботи 401 слухач. 1 слухач
заочної форми навчання не з’явився на екзамен та на захист магістерських робіт і був
відрахований.
З загальної кількості слухачів, які успішно завершили навчання – 44 слухачі
денної форми навчання; 278 слухачів заочної форми навчання; 36 – заочнодистанційної, 43 – вечірньої форм навчання.
На денній формі навчання державний екзамен складали 44 слухачі:
з оцінкою «відмінно» – 26 слухачів (59,09%), «добре» – 18 (40,91%);
захистили магістерські роботи: з оцінкою «відмінно» – 30 слухачів (68,18%),
«добре» – 14 (31,82%).
На заочній формі навчання державний екзамен склали 278 слухачів :
з оцінкою «відмінно» – 113 слухачів (40,65%), «добре» – 164 (58,99%),
«задовільно» – 3 (0,36%);
захистили магістерські роботи: «відмінно» – 173 слухачі (62,23%), «добре» –
103 (37,05%) «задовільно» – 2 (0,72%).

На заочно-дистанційній формі навчання державний екзамен склали 36
слухачів:
з оцінкою «відмінно» – 18 слухачів (50,00%), «добре» – 18 (50,00%);
захистили магістерські роботи: з оцінкою «відмінно» – 30 слухачів (83,33%),
«добре» – 6 (16,67%);
На вечірній формі навчання державний екзамен склали 43 слухачі:
з оцінкою «відмінно» – 28 слухачів (65,12%), «добре» – 15 (34,88%);
захистили магістерські роботи: з оцінкою «відмінно» – 35 слухачів (81,40%),
«добре» – 8 (18,60%),
Загалом по Інституту державний екзамен склали 401 слухач:
з оцінкою «відмінно» – 185 слухач (46,13%), «добре» – 215 (53,62 %),
«задовільно» – 1 (0,25 %);
захистили магістерські роботи 401 слухач:
з оцінкою «відмінно» – 268 слухачів (66,83%), «добре» – 131 (32,67%),
«задовільно» – 2 (0,50 %).
У процесі захисту магістерських робіт 100% випускників подали довідки про
впровадження.
Кафедри, разом з науковими керівниками забезпечили належну якість
магістерських робіт.
За результатами проведення державних екзаменів та захисту магістерських
робіт можна констатувати, що:
- освітня та професійна підготовка випускників галузей знань 074 «Публічне
управління та адміністрування» та 8.15010001 «Державне управління» освітньокваліфікаційного рівня «магістр» у ХарРІ НАДУ при Президентові України
здійснюється відповідно до змісту освітньо-професійних програм підготовки
фахівців;
- фактичний рівень освітньої та кваліфікаційної підготовки випускників
відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик магістрів галузі знань
074 «Публічне управління та адміністрування» на денній формі навчання та
cпеціальності 8.15010001 «Державне управління».
Разом із тим робота ЕК дозволила виявити такі недоліки:
- деякі роботи мають суто теоретичний характер або охоплюють широку
проблематику, надані пропозиції – загальний характер і не виходять на практичне
вирішення питань, окреслених у завданнях досліджень;
- в оформленні магістерських робіт мають місце окремі відхилення від
установлених вимог;
- при підготовці деяких робіт їх автори не використовували останніх наукових
досліджень та публікацій щодо обраного спрямування роботи.
У цілому державні екзамени та захист магістерських робіт пройшли на
належному рівні. Результати екзаменів та захистів оформлено в звіти державних
екзаменаційних комісій.
Дипломи з відзнакою отримали 70 слухачів, з них: денна форма навчання – 14

слухачів; заочна – 33 слухачі; заочно-дистанційна – 5 слухачів, вечірня – 18 слухачів
У цілому державні іспити та захист магістерських робіт пройшли на належному
рівні. Результати іспитів та захистів оформлено у відповідні звіти екзаменаційних
комісій.
Виходячи з вищезазначеного Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Завідувачам кафедр, викладачам підвищити вимоги до слухачів під час
проміжного та підсумкового модульних контролів.
2. З метою усунення виявлених недоліків, підвищення якості підготовки
магістрів державного управління:
– провести на засіданнях кафедр аналіз недоліків із підготовки та організації
проведення захисту слухачами магістерських робіт, налагодити зворотний зв’язок зі
слухачами з метою підвищення якості магістерських робіт
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 2 квітня 2018 р.;
– переглянути зміст практичних завдань та з урахуванням цього доопрацювати
екзаменаційні білети
Відповідальні: Д.В.Карамишев,
завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 14 травня 2018 р.;
– відпрацювати механізм перевірки якості супроводжувальних документів, які
додаються до магістерських робіт
Відповідальний: В.Г. Бульба.
Термін виконання: до 14 травня 2018 р.;
– розробити план організаційних заходів для підготовки до випуску магістрів
публічного управління та адміністрування у 2019 р.
Відповідальний: В.Г. Бульба.
Термін виконання: до 10 жовтня 2018 р.;
– створити робочу групу для проведення нормоконтролю на наступний
навчальний рік
Відповідальний: Д.В. Карамишев
Термін виконання: червень 2018 р.;
– підвищити якість попередніх заслуховувань магістерських робіт на
засіданнях кафедр
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: відповідно до плануграфіку підготовки магістерських робіт
– внести доповнення до Положення про екзаменаційні комісії щодо
регламенту проведення виїзних засідань екзаменаційних комісій
Відповідальні: В.Г. Бульба, В.І. Горожанкіна
Термін виконання: червень 2018 р.;

– при виконанні та захисті магістерських робіт та в ході складання державних
іспитів забезпечити неухильне дотримання положень Кодексу академічної
доброчесності та Антикорупційної програми НАДУ
Відповідальні: В.Г. Бульба, завідувачі
кафедр, члени ДЕК.
Термін виконання: постійно.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту
Л.О. Бєлову.
Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 27 березня 2018 року, протокол № 2/236-3
По рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників факультету публічного
управління та адміністрування
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації
наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про рекомендацію до вступу в
аспірантуру випускників факультету публічного управління та адміністрування
2018 р., Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до вступу до аспірантури випускників 2018 р., які досягли
високих успіхів у навчанні та виявили здібності до наукової роботи (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Інституту Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

Додаток
до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ
від 27 березня 2018 р. № 2/236-3
Список
випускників ХарРІ НАДУ 2018 року денної форми навчання, які рекомендуються до вступу в аспірантуру:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

П.І.Б
Григорова Дар'я Іванівна
Гузенко Ірина Анатоліївна
Дворнікова Оксана Сергіївна
Дейкіна Світлана В'ячеславівна
Ємець Ольга Анатоліївна
Карнаух Ольга Григорівна
Кириченко Юлія Володимирівна
Князєв Олександр Олександрович
Лозова Олена Вікторівна
Набока Світлана Леонідівна
Познякова Людмила Володимирівна
Савченко Ірина Вікторівна
Сафарова Ірина Вікторівна
Спольник Олена Борисівна

Декан факультету публічного управління та адміністрування

В.Г. Бульба

Додаток
до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ
від 27 березня 2018 р. № 2/236-3
Список
випускників ХарРІ НАДУ 2018 року заочної форми навчання, які рекомендуються до вступу в аспірантуру:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

П.І.Б
Анахасян
2
Ніна Миколаївна
Андрієнко
3
Наталія Володимирівна
Афанасьєв
4
Микола Костянтинович
Барабаш
5
Наталія Валеріївна
Богдан
6
Микола Олексійович
Ващенко Ганна Сергіївна
Вовк
7 Олена Григорівна
Дергунова
8
Маргарита Володимирівна
Дроздова
9
Лідія Михайлівна
Євсюкова
1
Дар'я Сергіївна
Єріна Юлія Олександрівна
Запорожець Дмитро Вікторович
Іноземцева Катерина Олександрівна
Ірза Ірина Анатоліївна
Карнаушенко Олег Вікторович
Кварацхелія Римма Геннадіївна
Кліценко Кирило Миколайович
Кожедуб Марина Валеріївна
Колодько Олег Анатолійович
Коновалова Олена Анатоліївна
Кошель Андрій Петрович
Ляшенко Ірина Сергіївна
Махновська Валерія Анатоліївна

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Пелєвіна Юлія Анатоліївна
Плотнік Наталія Анатоліївна
Приступа Інна Василівна
Пявка Юлія Миколаївна
Ревуцький Григорій Миколайович
Соколова Вікторія Вікторівна
Тимченко Ірина Володимирівна
Толок Катерина Василівна
Федоренко Анна Володимирівна
Щіпанова Світлана Валеріївна

Декан факультету публічного управління та адміністрування

В.Г. Бульба

Додаток
до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ
від 27 березня 2018 р. № 2/236-3
Список
випускників ХарРІ НАДУ 2018 року заочно-дистанційної форми навчання,
які рекомендуються до вступу в аспірантуру:
№
з/п
1
2
3
4
5

П.І.Б
Антонцєва Ірина Ігорівна
Вінник Дар'я Володимирівна
Латка Ірина Павлівна
Піскурьова Олена Олександрівна
Чеховський Віктор Володимирович

Декан факультету публічного управління та адміністрування

В.Г. Бульба

Додаток
до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ
від 27 березня 2018 р. № 2/236-3
Список
випускників ХарРІ НАДУ 2018 року вечірньої форми навчання,
які рекомендуються до вступу в аспірантуру:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

П.І.Б
Байназарова Олена Олександрівна
Безбородова Олена Леонідівна
Бондаренко Олена Олександрівна
Гончарова Тетяна Миколаївна
Ємельянова Ольга Олександрівна
Зінченко Анастасія Юріївна
Зуб Алла Василівна
Калмиков Євген Валерійович
Корнєва Ірина Анатоліївна
Корнєва Лариса Анатоліївна
Кулакова Лариса Віталіївна
Лисицький Микола Юрійович
Макаренко Тетяна Євгенівна
Орищенко Артур Олегович
Орищенко Вікторія Олександрівна
Оріщенко Олег Володимирович
Серебрицька Анна Ігорівна
Шапаренко Олександр Володимирович

Декан факультету публічного управління та адміністрування

В.Г. Бульба

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 27 березня 2018 року, протокол № 2/236-4
Про підсумки роботи екзаменаційних комісій і результати атестації здобувачів
вищої освіти за другим (магістерським) ступенем на факультеті
соціально-економічного управління у 2018 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету соціальноекономічного управління Ю.Л. Орла про підсумки роботи екзаменаційних комісій і
результати атестації здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) ступенем на
факультеті соціально-економічного управління у 2018 р., Вчена рада відзначає, що
деканатом, кафедрою управління персоналом та економіки праці (завідувач
д.держ.упр., проф. Статівка Н.В.) та кафедрою економічної політики та менеджменту
(завідувач д.держ.упр., проф. Латинін М.А.) було забезпечено належні умови для
успішного завершення навчання. Робота Екзаменаційних комісій (далі – ЕК) була
організована відповідно до вимог Положення про Екзаменаційну комісію ХарРІ
НАДУ, затвердженого наказом директора ХарРІ НАДУ від 25.12.2015р. № 229.
Комплексні державні іспити та захист магістерських робіт проходили в період з
06 по 10 лютого 2018 р. До іспитів 05 лютого 2018 р. було проведено оглядові лекції з
фахових дисциплін, з яких за навчальними планами спеціальностей 051 «Економіка»
та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» формуються питання
державних екзаменів.
До участі у складанні державних іспитів та захисту магістерських робіт було
допущено 58 здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) ступенем факультету
соціально-економічного управління денної форми навчання, з них: 15 – за
спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Управління
персоналом та економіки праці», 28 – за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньопрофесійної програми «Бізнес-адміністрування» та 15 – за спеціальністю 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми
«Організація та економіка підприємницької діяльності». Успішно склали іспити та
захистили магістерські роботи 57 осіб, 1 здобувач не з’явився на захист магістерських
робіт і був відрахований.
Комплексний державний іспит проводився за спеціальностями 051
«Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Всього до іспиту було допущено 30 осіб, з них успішно склали: з оцінкою

«відмінно» – 10 (33,33%), «добре» – 19 (63,33%), з них за шкалою EСTS «В» – 7
(23,33%) та «С» – 12 (40,0%), «задовільно» – 1 (3,34 %).
Зокрема:
– за спеціальністю 051 «Економіка» державний іспит склали 15 осіб: з оцінкою
«відмінно» – 5 (33,33%), «добре» – 10 (66,67%), з них за шкалою EСTS «В» – 4
(26,67%) та «С» – 6 (40,0%), «задовільно» – 0 (0 %);
– за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
державний іспит склали 15 осіб: з оцінкою «відмінно» – 5 (33,33%), «добре» – 9
(60,0%), з них за шкалою ESTS «В» – 3 (20,0%) та «С» – 6 (40,0%), «задовільно» – 1
(6,67 %).
Захистили магістерські роботи 57 осіб: з оцінкою «відмінно» – 27 (47,37%),
«добре» – 29 (50,88%), з них за шкалою EСTS «В» – 24 (42,11%) та «С» – 5 (8,77%),
«задовільно» – 1 (1,75 %).
Зокрема:
– за спеціальністю 051 «Економіка» захистили магістерські роботи 15 осіб: з
оцінкою «відмінно» – 7 (46,67%), «добре» – 8 (53,33%), з них за шкалою EСTS «В» –
3 (20,0%) та «С» – 5 (33,33%), «задовільно» – 0 (0 %).
– за спеціальністю 073 «Менеджмент» захистили магістерські роботи 27 осіб: з
оцінкою «відмінно» – 14 (51,85%), «добре» – 13 (48,15%), з них за шкалою EСTS «В»
– 13 (48,15%);
– за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
захистили магістерські роботи 15 осіб: з оцінкою «відмінно» – 6 (40,0%), «добре» – 8
(53,33%), з них за шкалою EСTS «В» – 8 (53,33%) та «С» – 0 (0%), «задовільно» – 1
(6,67 %).
Переважна більшість наукових керівників поставилися до своїх обов’язків
відповідально і забезпечили належну якість магістерських робіт.
Дипломи з відзнакою отримали 14 магістрів: 4 – за спеціальністю
051 «Економіка», 5 – за спеціальністю 073 «Менеджмент» та 5 – за спеціальністю 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
За результатами проведення державних іспитів та захисту магістерських робіт
можна констатувати, що освітня та професійна підготовка випускників за
спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» та 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» у ХарРІ НАДУ здійснюється згідно зі змістом
освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого (магістерського) ступеня
вищої освіти.
Разом із тим робота ЕК дозволила виявити такі недоліки:
– в деяких магістерських роботах аналітична частина не містить достатньої
кількості розрахунків на основі даних підприємства, а отже, перевага віддається
теоретичній складовій дослідження;
– деякі магістерські роботи не містять достатньо наочного матеріалу (графіків,

таблиць), що значно ускладнює аналіз робіт;
– окремі магістерські роботи мають незначні відхилення від установлених
вимог щодо оформлення робіт відповідного рівня.
У цілому державні іспити та захист магістерських робіт пройшли на належному
рівні. Результати іспитів та захистів оформлено у відповідні звіти екзаменаційних
комісій.
Виходячи з вищезазначеного Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Визнати роботу ЕК та деканату ФСЕУ при організації та проведенні атестації
здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) ступенем на факультеті соціальноекономічного управління задовільною.
2. Рівень підготовки фахівців, якість виконаних ними магістерських робіт,
актуальність їх тематики за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» та
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в цілому відповідають
сучасним викликам та стану розвитку вітчизняної економіки.
3. З метою підготовки до випуску магістрів у 2019 році розробити План заходів
щодо проведення акредитації освітньо-професійних програм: «Управління
персоналом та економіка праці» (спеціальність 051 «Економіка»), «Бізнесадміністрування» (спеціальність 073 «Менеджмент») та «Організація та економіка
підприємницької діяльності» (спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність»).
Відповідальні:
завідувачі випускових кафедр
Термін виконання: до 29 травня 2018 р.;
4. З метою усунення виявлених недоліків та підвищення якості підготовки
магістерських дипломних робіт:
– провести на засіданнях випускових кафедр аналіз недоліків із підготовки
магістерських робіт та організації їх захисту
Відповідальні: завідувачі випускових кафедр
Термін виконання: до 6 квітня 2018 р.;
– з метою вдосконалення прикладної компоненти державних іспитів
переглянути зміст практичних вправ та доопрацювати екзаменаційні білети
Відповідальні: Д.В. Карамишев, завідувачі
випускових кафедр
Термін виконання: до 19 травня 2018 р.;
– відпрацювати механізм перевірки якості супроводжувальних документів, які
додаються до магістерських робіт
Відповідальний: Ю.Л.Орел.
Термін виконання: до 19 травня 2018 р.;
– розробити план організаційних заходів для підготовки до випуску магістрів
за спеціальностями 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність», 073 «Менеджмент» у 2019 р.
Відповідальний: Ю.Л.Орел.
Термін виконання: до 30 листопада 2018 р.;
– підвищити якість попередніх заслуховувань магістерських робіт на
засіданнях кафедр
Відповідальні: завідувачі випускових кафедр
Термін виконання: постійно;
– при виконанні та захисті магістерських робіт та в ході складання державних
іспитів забезпечити неухильне дотримання положень Кодексу академічної
доброчесності та Антикорупційної програми НАДУ
Відповідальні: Ю.Л.Орел., завідувачі
випускових кафедр, члени ДЕК.
Термін виконання: постійно.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Вчений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 27 березня 2018 року, протокол № 2/236-5
Про рекомендацію до друку навчально-методичних
та наукових праць ХарРІ НАДУ
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації
наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про рекомендацію до друку
навчально-методичних та наукових праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку:
– збірник тез XVIII Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління
XXI ст.: світова практика та національні інтереси» від 26 квітня 2018 р. Обсяг:
25,4 обл.-вид. арк.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Вчений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
_____________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 28 березня 2018 року, протокол № 2/236-6
Про рекомендацію кандидатур на участь у Конкурсі на здобуття іменної
стипендії Харківської обласної державної адміністрації
у галузі науки у 2018р.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри управління
персоналом та економіки праці Н.В. Статівки про рекомендацію кандидатури
К.Я. Кучерявої на участь у Конкурсі на здобуття іменної стипендії ХОДА у галузі
науки у 2018 р., Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати кандидатуру кандидата наук з державного управління,
старшого викладача кафедри управління персоналом та економіки праці Каріни
Якупівни Кучерявої на участь у Конкурсі на здобуття іменної стипендії Харківської
обласної державної адміністрації у галузі науки у 2018 році у номінації економіка –
стипендія імені Михайла Івановича Туган-Барановського для обдарованих молодих
науковців.
2. Ученому секретарю Вченої ради А.В. Мелякову забезпечити підготовку
необхідних документів для подання до Департаменту науки і освіти ХОДА.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Інституту Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

