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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 жовтня 2018 року, протокол № 8/242-1
Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної роботи кафедри
управління персоналом та економіки праці в 2016-2018 рр.
Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри управління персоналом та
економіки праці Н.В. Статівки про стан навчально-методичної та наукової діяльності
кафедри, а також висновки комісії з перевірки діяльності зазначеної кафедри у складі:
Д.В. Карамишев – голова комісії, В.Ф. Золотарьов – заступник голови,
В.І. Горожанкіна, А.О. Кузнецов, М.А. Латинін, Ю.Л. Орел, О.В. Орлов – члени
комісії, Вчена рада відзначає, що навчально-методична та наукова діяльність кафедри
в цілому відповідає потребам підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями
«Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
«Публічне управління та 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 14 викладачів, усі мають науковий ступінь, 11
– вчене звання. Кафедра є профілюючою та випускаючою за двома спеціальностями і
забезпечує реалізацію програми підготовки бакалаврів та магістрів економіки та
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Є учасником освітнього процесу
підготовки бакалаврів та магістрів менеджменту та публічного управління та
адміністрування.
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.
Для забезпечення навчального процесу підготовки бакалаврів та магістрів
економіки, менеджменту, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та
публічного управління та адміністрування 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 5 наукових колективних монографій,
4 навчальних посібника, 15 методичних рекомендацій.
Кафедра виступає співорганізаторм щорічної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції,
перспективи», сприяє залученню студентів до програми академічного обміну.

Разом із тим, у роботі кафедри виявлено недоліки, серед яких слід відмітити
такі:
- не в повному обсязі складено навчально-методичні комплекси для проведення
навчальних тренінгів за програмою підготовки магістрів публічного управління та
адміністрування, які заплановані на ІІ семестр 2018-2019 навчального року;
- недостатня кількість наукових публікацій викладачів кафедри у виданнях
міжнародних науково метричних баз даних та іноземних рейтингових виданнях;
- пропонується також затвердити в новій редакції посадові інструкції науковопедагогічних працівників кафедри;
- підвищити активність щодо оновлення і забезпечення методичним
інструментарієм й практикумами в різних формах навчального процесу за
дисциплінами плану підготовки бакалаврів та магістрів;
- облаштувати стенди як один із допоміжних і наочних засобів в
позиціонуванні основних напрямів діяльності кафедри і власних розробок.
Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Звіт завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці
Н.В. Статівки та висновки комісії взяти до уваги.
2. Навчально-методичну та наукову роботу кафедри управління персоналом та
економіки праці визнати в цілому задовільною.
3. Активізувати діяльність викладачів щодо підготовки і публікації наукових
праць у виданнях міжнародних науково метричних баз даних.
4. Для успішного проходження акредитації освітньо-професійних програм за
спеціальностями 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» забезпечити оновлення методичного інструментарію й практикумів за
дисциплінами навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів.
5. До 01.12.2018 р. – завершити складання НМКД для проведення навчальних
тренінгів за програмою підготовки магістрів публічного управління та
адміністрування (відповідальні Бублій М.П., Крамарева О.С., Падафет Ю.Г.,
Покотило Т.В.).
6. До 01.12.2018 р. – підготувати план заходів кафедри з діяльності по набору
слухачів та студентів 2019 р. набору.
7. До 15.12.2018 р. – підготувати та затвердити в новій редакції посадові
інструкції науково-педагогічних працівників кафедри.
8. До 01.06.2019 р. – облаштувати змістовно стенди як один із допоміжних і
наочних засобів в позиціонуванні основних напрямів діяльності кафедри і її власних
розробок.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора ХарРІ НАДУ Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 жовтня 2018 року, протокол № 8/242-2
Про Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних
працівників в Харківському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора
Д.В. Карамишева про Положення про планування та облік роботи науковопедагогічних працівників в Харківському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України,
Вчена рада констатує, що зазначений проект з внесеними пропозиціями та
зауваженнями було схвалено рішенням Науково-методичної ради (протокол № 6 від
18 жовтня 2018 року).
Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Схвалити Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних
працівників в Харківському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України.
2. Відділу організації освітнього процесу до 1 листопада 2018 року підготувати
проект наказу про затвердження Положення про планування та облік роботи науковопедагогічних працівників в Харківському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України.
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 жовтня 2018 року, протокол № 8/242-3
Про затвердження індивідуальних навчальних планів аспірантів
ХарРІ НАДУ 2018 року вступу
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації
наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про затвердження індивідуальних
навчальних планів аспірантів ХарРІ НАДУ 2018 року вступу, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію начальника відділу з координації наукової роботи та
докторантури А.О. Кузнецова взяти до уваги.
2. Затвердити індивідуальні навчальні плани аспірантів 2018 року вступу.
3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури
А.О. Кузнецову забезпечити організацію навчального процесу та здійснення
поточного контролю за виконанням індивідуальних навчальних планів аспірантів
2018 року вступу.
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 жовтня 2018 року, протокол № 8/242-4
Про організаційні заходи щодо запровадження підготовки та навчання
іноземців в ХарРІ НАДУ
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з економікогосподарської роботи і розвитку Олійника Д.В. про організаційні заходи щодо
створення у структурі Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України (далі –
ХарРІ НАДУ) Центру підготовки та навчання іноземців (далі – Центр) на виконання
рішення Вченої ради Національної академії державного управління при Президентові
України від 25 жовтня 2018 року, протокол № 263/9-8 «Про внесення змін до
структури Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії»,
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Створити Центр, як структурний підрозділ ХарРІ НАДУ у межах
фінансування за спеціальним фондом бюджету та у межах затвердженої штатної
кількості посад ХарРІ НАДУ на 2018 рік.
2. Підпорядкувати Центр заступнику директора з економіко-господарської
роботи і розвитку Олійнику Д.В. та доручити йому здійснювати координацію та
контроль за роботою Центру.
3. З метою розробки організаційних заходів щодо запровадження підготовки та
навчання іноземців, а також функціонування Центру створити робочу групу у складі:
голова робочої групи - Карамишев Д.В., перший заступник директора;
заступник голови робочої групи - Олійник Д.В., заступник директора з
економіко-господарської роботи і розвитку;
члени робочої групи:
- Золотарьов В.Ф., заступник директора з короткотермінового підвищення
кваліфікації;
- Горожанкіна В.І., начальник відділу організації освітнього процесу;
- Бульба В.Г., декан факультету публічного управління та адміністрування;
- Орел Ю.Л., декан факультету соціально-економічного управління;
- Хлєбникова О.О., головний бухгалтер-начальник відділу планування фінансів,
бухгалтерського обліку і звітності;
- Каленіченко Л.О., провідний фахівець-юрисконсульт;
- Носик О.А., начальник відділу роботи з персоналом.

4. Доручити робочій групі розробити та надати на затвердження директору
Інституту до 15.12.2018 план заходів щодо запровадження підготовки та навчання
іноземців у ХарРІ НАДУ.
5. 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 30 жовтня 2018 року, протокол № 8/242-5
Про доповнення до Положення про стипендіальне забезпечення
слухачів, аспірантів і докторантів ХарРІ НАДУ,
які навчаються на денній формі за державним замовленням
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора
Д.В. Карамишева про стипендіальне забезпечення слухачів, аспірантів і докторантів
ХарРІ НАДУ, з урахуванням рішення Вченої ради НАДУ від 25 жовтня 2018 року
№ 263/9-4, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Схвалити в цілому доповнення до Положення про стипендіальне
забезпечення слухачів, аспірантів і докторантів Інституту, які навчаються на денній
формі за державним замовленням (критерії відбору молодих науковців (аспірантів)
для разового матеріального заохочення – додається).
2. Головному
бухгалтеру-начальнику
відділу
планування
фінансів,
бухгалтерського обліку і звітності О.О. Хлєбниковій до 31 жовтня 2018 року
забезпечити затвердження доповнень до Положення в установленому порядку з
урахуванням зауважень і пропозицій членів Вченої ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

Додаток
до рішення Вченої ради Інституту
від 30 жовтня 2018 року № 8/242-5
КРИТЕРІЇ
відбору молодих науковців (аспірантів) для разового
матеріального заохочення
Перелік критеріїв

Опанування дисциплін освітньонаукової програми
Виконання завдань індивідуального
плану наукової роботи за звітний
навчальний рік
Опублікування наукових статей у:
- фахових
- зарубіжних періодичних виданнях
- Scopus
Участь у науково-практичних
конференціях, семінарах, форумах
тощо (за умови публікації тез доповіді)
Проходження науково-педагогічної
практики
Взаємодія з науковим керівником з
підготовки дисертаційної роботи
Участь у діяльності кафедри
Участь у громадському житті
Інституту

Начальник відділу з координації
наукової роботи та докторантури

Одиниці виміру,
шкала оцінювання
Середній бал
успішності
опанування
дисциплін
Від 0 балів
(не виконано) до
30 балів (виконано в
повному обсязі)
За 1 статтю

Бали
Максивсього
мальне
значення
100

30

10
20
50
За 1 захід
10
За 60 академічних
годин
Від 0 балів (взаємодія
відсутня) до 10 балів
(ефективна взаємодія)
Від 0 балів (не бере
участі) до 20 балів
(бере активну участь)
Від 0 балів (не бере
участі) до 10 балів
(бере активну участь)

10
10
20
10

А.О. Кузнецов

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 жовтня 2018 року, протокол № 8/242-6
Про уточнення і затвердження теми дисертаційного дослідження здобувачки
наукового ступеня кандидата наук Т.Л. Сиволапенко
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної
політики та менеджменту М.А. Латиніна про уточнення і затвердження теми
дисертаційного дослідження наукового ступеня кандидата наук Т.Л. Сиволапенко,
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувачки Сиволапенко
Тетяни Леонідівни «Механізми стратегічного управління в сервісно-орієнтованій
державі» (попередня редакція: «Механізми проектного управління в сервісноорієнтованій державі»), науковий керівник – д.держ.упр., проф. М.А. Латинін.
Спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління. Підстава: витяг з
протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 18.10.2018 р., № 8.
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 30 жовтня 2018 року, протокол № 8/242-7
Про уточнення і затвердження теми дисертаційного дослідження
аспірантки О.С. Лєтнєвої
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та
філософії проф. В.Б. Дзюндзюка про уточнення і затвердження теми дисертаційного
дослідження аспірантки О.С. Лєтнєвої, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки Лєтнєвої Ольги
Сергіївни «Механізми регулювання реєстрації речових прав на нерухоме майно»
(попередня редакція: «Механізми політичної модернізації органів публічної влади в
Україні»), науковий керівник – д.держ.упр., проф. О.В. Радченко. Спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління. Підстава: витяг з протоколу засідання
Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 18.10.2018 р., № 8.
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 30 жовтня 2018 року, протокол № 8/242-8
Про уточнення і затвердження теми дисертаційного дослідження
аспірантки О.Я. Капінус
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри соціальної і
гуманітарної

політики

В.П. Єлагіна

про

уточнення

і

затвердження

теми

дисертаційного дослідження аспірантки О.Я. Капінус, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити

тему

дисертаційного

дослідження

аспірантки

Капінус

Олександри Ярославівни «Особливості державної політики щодо внутрішньо
переміщених осіб в Україні» (попередня редакція: «Державне регулювання
міграційних процесів в Україні»), науковий керівник – д.держ.упр., проф.
В.В. Сичова. Спеціальності 25.00.01 – теорія та історія державного управління.
Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від
18.10.2018 р., № 8.
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 30 жовтня 2018 року, протокол № 8/242-9
Про затвердження додаткових програм до кандидатських іспитів зі
спеціальностей галузі науки «Державне управління»
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної
політики та менеджменту М.А. Латиніна, завідувача кафедри політології та філософії
В.Б. Дзюндзюка, завідувача кафедри соціальної і гуманітарної політики В.П. Єлагіна
про затвердження додаткових програм до кандидатських іспитів зі спеціальностей
галузі науки «Державне управління, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити додаткові програми до кандидатських іспитів зі спеціальностей
галузі науки «Державне управління» (додаються).
2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури
ХарРІ НАДУ А.О. Кузнецову і головам екзаменаційних комісій забезпечити
дотримання встановленого порядку проведення кандидатських іспитів.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління
здобувачки кафедри економічної політики та менеджменту
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Сиволапенко Тетяни Леонідівни
Тема: «Механізми стратегічного управління в сервісно-орієнтованій державі»
Науковий керівник:
д.держ.упр., проф. Латинін М.А.
____________________
(підпис)
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 18 жовтня 2018 р., протокол № 8

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 30 жовтня 2018 р., протокол № 8/242-9
Вчений секретар
к.і.н., доц. А.В. Меляков
_____________________
(підпис)

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління
здобувачки кафедри економічної політики та менеджменту
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Сиволапенко Тетяни Леонідівни
Тема: «Механізми стратегічного управління в сервісно-орієнтованій державі»
1. Теоретичні засади функціонування сервісно-орієнтованої держави.
2. Основні ознаки сервісно-орієнтованої держави.
3. Засади щодо забезпечення діяльності сервісно-орієнтованої держави.
4. Теоретичні основи стратегічного управління в сервісно-орієнтованій
державі.
5. Нормативно-правове забезпечення діяльності сервісно-орієнтованої
держави.
6. Особливості функціонування механізмів стратегічного управління в
державному управлінні за кордоном.
7. Система стратегічного управління в сервісно-орієнтованій державі в
Україні
8. Механізми стратегічного управління в сервісно-орієнтованій державі в
Україні.
9. Організаційно-правовий механізм стратегічного управління в сервісноорієнтованій державі.
10. Досвід зарубіжних країн щодо впровадження сервісно-орієнтованої
держави.
11. Пріоритети стратегічного управління в сервісно-орієнтованій державі.
12. Концептуальні підходи до стратегічного управління в сервісно-орієнтованій
державі.
13. Вдосконалення механізмів стратегічного управління в сервісноорієнтованій державі.
14. Роль електронного урядування в реалізації сервісно-орієнтованої державної
політики.
15. Сучасні підходи до підвищення дієвості сервісно-орієнтованої держави.
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 18 жовтня 2018 р., протокол № 8
Голова Науково-експертної ради
д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев
_____________________
(підпис)

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління
здобувача кафедри політології та філософії
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Панова Віталія Володимировича
Тема: «Реінжиніринг в системі державного управління розвитком комунальних
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України»
Науковий керівник:
к.держ.упр., доц. А.О. Кузнецов
____________________
(підпис)
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 18 жовтня 2018 р., протокол № 8

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 30 жовтня 2018 р., протокол № 8/242-9

Вчений секретар
к.і.н., доц. А.В. Меляков
_____________________
(підпис)

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління
здобувача кафедри політології та філософії
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Панова Віталія Володимировича
Тема: «Реінжиніринг в системі державного управління розвитком комунальних
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України»
1. Реінжиніринг як механізм державного управління складними соціальними
системами.
2. Комунальні підприємства водопровідно-каналізаційного господарства
України як об’єкт управління.
3. Правові, організаційні та технологічні передумови державного управління
збалансованим розвитком підприємств водопровідно-каналізаційного господарства
України.
4. Ефективність
державного
управління
збалансованим
розвитком
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства в Україні і світі.
5. Критерії ефективності реінжинірингу управлінських процесів для
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України.
6. Інвестиційний механізм реінжинірингу управлінських процесів для
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України.
7. Гео-інформаційні технології в системі державного управління розвитком
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України.
8. Механізм формування інформаційних ресурсів екологічної безпеки
водопостачання і реалізації водогосподарської стратегії управління підприємствами
галузі в Україні.
9. Антикризові стратегії державного управління розвитком підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства України.
10. Структурно-логічна схема переходу на інноваційну модель державного
управління збалансованим розвитком підприємств водопровідно-каналізаційного
господарства в Україні.
11. Концептуальна модель системи енергоменеджменту на підприємствах
водопровідно-каналізаційного господарства України.
12. Логіко-структурна схема реструктуризації організаційної структури і
управлінських процесів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства
України.
13. Ключові аспекти удосконалення Законодавства України в сфері
державного управління збалансованим розвитком підприємств водопровідноканалізаційного господарства в Україні.

14. Комплексний механізм реінжинірингу управлінських процесів для
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України.
15. Маркетингові стратегії реінжинірингу управлінських процесів для
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України.
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Лєтнєвої Ольги Сергіївни
Тема: «Механізми регулювання реєстрації речових прав
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Науковий керівник:
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Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління
аспірантки кафедри політології та філософії
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Лєтнєвої Ольги Сергіївни
Тема: «Механізми регулювання реєстрації речових прав
на нерухоме майно»
1. Історичні аспекти розвитку систем державного регулювання в обороті
нерухомого майна на території України.
2. Публічно-правова природа державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно.
3. Особливості публічно-правового регулювання державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно.
4. Державна реєстрація як спосіб реалізації завдань держави.
5. Класифікація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що
підлягають державній реєстрації.
6. Публічна складова юридичних механізмів виникнення, переходу та
припинення речових прав на нерухоме майно.
7. Механізми виникнення права власності на нерухоме майно.
8. Механізми реалізації прав у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно.
9. Обтяження речових прав на нерухоме майно.
10. Суб’єкти правозастосування та інші учасники реєстраційних проваджень у
сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяження.
11. Суть провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
12. Засади провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно.
13. Види проваджень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно.
14. Стадії первинного провадження з державної реєстрації прав на нерухоме
майно.
15. Публічно-правові та судові засоби захисту прав та законних інтересів у
сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
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Капінус Олександри Ярославівни
Тема: «Особливості державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб
в Україні»
Науковий керівник:
д.держ.упр., проф. Сичова В.В.
____________________
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Додаткова програма
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25.00.01– теорія та історія державного управління
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Тема: «Особливості державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб
в Україні»
1. Теоретичні підходи до державної політики щодо внутрішньо переміщених
осіб в Україні.
2. Внутрішня вимушена міграція як об’єкт державної політики.
3. Державна політика щодо внутрішньо переміщених осіб: основні визначення
та категорії.
4. Історичний досвід державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в
Україні.
5. Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на форми вимушеної міграції в
Україні.
6. Становлення та розвиток системи нормативно-правового забезпечення
державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні.
7. Формування системи державної політики щодо внутрішньо переміщених
осіб в Україні (1991 – 2013 рр.).
8. Структурні зміни в системі державної політики щодо внутрішньо
переміщених осіб в Україні (2014 – 2018 рр.).
9. Реформування методів державного управління адаптацією та інтеграцією
внутрішньо переміщених осіб в Україні.
10. Формування Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні.
11. Основні тенденції державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб
на сучасному етапі в Україні.
12. Концепція державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб
в Україні.
13. Партнерська взаємодія органів влади і громадських організацій у системі
державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні.
14. Ґендерний підхід як чинник удосконалення державної політики щодо
внутрішньо переміщених осіб в Україні.
15. Адаптація зарубіжного досвіду державної політики щодо внутрішньо
переміщених осіб.
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________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 жовтня 2018 року, протокол № 8/242-10
Про рекомендацію до друку 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 наукових праць «Теорія та практика державного управління»
№ 3 (62) за 2018 р. Обсяг: 18,5 обл.-вид. арк.;
– збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління»
№ 2 (54) за 2018 р. Обсяг: 17,2 обл.-вид. арк.
2. Розмістити на сайті ХарРІ НАДУ:
– збірник тез науково-практичної конференції за підсумками стажування
слухачів «Публічне управління в Україні: теорія, практика, інновації» від 27 вересня
2018 р.– Обсяг: 9,4 обл.-вид. арк.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради
Вчений секретар

Л. БЄЛОВА

А. МЕЛЯКОВ

