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№
з/п

Питання, що виноситься на засідання
Вченої ради

1

Про зміни у складі Наглядової ради ХарРІ НАДУ

2

Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ

3

Про
стан
навчально-методичної,
наукової
та
організаційної роботи кафедри економічної політики та
менеджменту в 2017-2018 рр.

4

Про затвердження тем дисертаційних досліджень
докторантів, аспірантів та здобувачів 2018 року набору

5

Про затвердження індивідуальних планів наукової
роботи аспірантів та докторантів ХарРІ НАДУ
2018 року вступу
Про висунення кандидатури до присвоєння почесного
звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

6
7

Про висунення кандидатури до присвоєння почесного
звання «Заслужений працівник освіти України»

8

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру
спеціальності дисертаційного дослідження аспірантки
Л.А. Білухи
Про затвердження додаткових програм до кандидатських
іспитів зі спеціальностей галузі науки «Державне
управління»

9

10

Про рекомендацію
ХарРІ НАДУ

до

друку

наукових

праць

11

Про схвалення складу та графіку роботи екзаменаційних
комісій для проведення державних екзаменів і захисту
випускних кваліфікаційних робіт у 2019 р.

12

Різне

Доповідачі,
відповідальні за
підготовку питання
Бєлова Л.О.
Проект рішення:
Носик О.А.
Меляков А.В.
Проект рішення:
Меляков А.В.
Карамишев Д.В.,
Латинін М.А.
Проект рішення:
Латинін М.А.,
члени комісії
Кузнецов А.О.
Проект рішення:
Кузнецов А.О.
Кузнецов А.О.
Проект рішення:
Кузнецов А.О.
Бєлова Л.О.
Проект рішення:
Носик О.А.
Бєлова Л.О.
Проект рішення:
Носик О.А.
Куц Ю.О.
Проект рішення:
Куц Ю.О.
Дзюндзюк В.Б.,
Куц Ю.О.
Проект рішення:
Дзюндзюк В.Б.,
Куц Ю.О.
Кузнецов А.О.
Проект рішення:
Кузнецов А.О.
Карамишев Д.В.
Проект рішення:
Горожанкіна В.І.,
Орел Ю.Л.,
Бульба В.Г.
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ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 листопада 2018 року, протокол № 9/243-1
Про зміни у складі Наглядової ради ХарРІ НАДУ
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Л.О. Бєлової про
зміни у складі Наглядової ради ХарРІ НАДУ на підставі наданих заяв, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Вивести зі складу Наглядової ради ХарРІ НАДУ Непомнящого Олександра
Михайловича.
2. Ввести до складу Наглядової ради ХарРІ НАДУ Зражевця Євгена Марковича,
начальника Служби автомобільних доріг у Харківській області, та Кириченка Миколу
Олександровича,

депутата

Харківської

обласної

ради,

голову

фермерського

господарства Борівського району Харківської області.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту
Л.О. Бєлову.

Голова Вченої ради

Л.О. БЄЛОВА

Учений секретар

А.В. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 листопада 2018 року, протокол № 9/243-2
Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ
Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради
А.В. Мелякова про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Вивести

зі

складу

Вченої

ради

ХарРІ НАДУ

Гриценко

Тетяну

Володимирівну у зв’язку зі звільненням з посади завідувача бібліотеки.
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 30 листопада 2018 року, протокол № 9/243-3
Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної роботи кафедри
економічної політики та менеджменту в 2016-2018 рр.
Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри економічної політики та
менеджменту М.А. Латиніна 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, Н.В. Статівка, 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
«Менеджмент», «Економіка», «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 13 викладачів, 12 мають науковий ступінь, 9 –
вчене звання. Кафедра є профілюючою та випускаючою, забезпечує реалізацію
програми підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент»,
освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування». Є учасником освітнього
процесу підготовки бакалаврів та магістрів підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності 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
менеджменту, економіки, 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,
1 навчальний посібник, 35 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, що
включені до міжнародних науково-метричних баз даних та у іноземних рейтингових
виданнях;
- посадові інструкції науково-педагогічних працівників кафедри потребують
оновлення;
- необхідно оновити методичний інструментарій та практикуми з дисциплін з
плану підготовки бакалаврів та магістрів;
Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1.
Звіт завідувача кафедри економічної політики та менеджменту
М.А. Латиніна та висновки комісії взяти до уваги.
2.
Навчально-методичну, наукову та організаційну роботу кафедри
економічної політики та менеджменту 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 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Бізнесадміністрування» забезпечити оновлення методичного інструментарію й практикумів
за дисциплінами навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів.
5.
До 01.02.2019 р. – підготувати план заходів кафедри з діяльності по
набору слухачів та студентів 2019 р. набору.
6.
До 15.12.2018 р. – підготувати та затвердити в новій редакції посадові
інструкції науково-педагогічних працівників кафедри.
7.
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 30 листопада 2018 року, протокол № 9/243-4
Про затвердження тем дисертаційних досліджень
докторантів, аспірантів та здобувачів 2018 року набору
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації
наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про затвердження тем
дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів та здобувачів 2018 року набору,
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити теми дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів та
здобувачів 2018 року набору (додається).
2. Завідувачам кафедр, науковим керівникам і науковим консультантам
забезпечити систематичний контроль щодо своєчасної та якісної підготовки
дисертаційних досліджень докторантами, аспірантами та здобувачами.
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 ХарРІ НАДУ
від 30 листопада 2018 р. № 9/243-4
“Про затвердження тем дисертаційних досліджень
докторантів, аспірантів та здобувачів”

Теми дисертацій докторантів, аспірантів та здобувачів
зарахованих (прикріплених) у жовтні 2018 р.
№
з/п
1

П.І.Б
аспіранта, докторанта,
здобувача
2

1.

Іноземцева Катерина
Олександрівна

2.

Ісаєв Сергій Валерійович

3.

Листова Аліна Андріївна

4.

Чернявський Костянтин
Олександрович

5.

Товмасян Артур Едмарович

6.

Корнева Ольга Сергіївна

Тема
кандидатської, докторської дисертації

Спеціальність

3
4
Кафедра державного управління
Механізми кадрового забезпечення органів
281 – публічне управління та
судової влади в Україні
адміністрування
Взаємодія органів публічної влади на
281 – публічне управління та
регіональному рівні
адміністрування
Розвиток міжнародного співробітництва органів
281 – публічне управління та
місцевого самоврядування України
адміністрування
Кафедра економічної політики та менеджменту
Механізми регулювання розвитку промислового
281 – публічне управління та
потенціалу на місцевому рівні
адміністрування
Кафедра права та європейської інтеграції
Примусове виконання судових рішень щодо
281 – публічне управління та
суб’єктів господарювання як механізм
адміністрування
державного управління
Механізм підвищення ефективності порядку
281 – публічне управління та
прийняття актів публічного адміністрування
адміністрування

Науковий керівник,
науковий
консультант
5
д.держ.упр., проф.
Мартиненко В.М.
д.держ.упр., проф.
Коротич О.Б.
к.держ.упр., доц.
Набока Л.В.
д.держ.упр., доц.
Дунаєв І.В.
к.філол.н., доц.
Ковальова Т.В.
к.держ.упр., доц.
Клімова С.М.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Організаційно-правовий механізм державного
регулювання галузі залізничного транспорту
України
Кафедра соціальної і гуманітарної політики
Власенко Наталія
Механізми реалізації державної політики у сфері
Олександрівна
надання соціальних послуг в Україні
Державні механізми соціального захисту дітейПроценко Олена
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
Володимирівна
піклування
Взаємодія органів публічної влади з
Луценко Ангеліна
міжнародними організаціями щодо реалізації
Олександрівна
соціальних проектів на місцевому рівні
Формування та реалізація публічної політики
Машкіна Ольга Іванівна
захисту прав дітей в Україні
Взаємодія органів публічної влади з інститутами
Зуб Алла Василівна
громадянського суспільства в системі управління
інклюзивною освітою в Україні
Безбородова Олена
Організаційно-правовий механізм формування та
Леонідівна
реалізації гендерної політики в Україні
Кафедра управління персоналом та економіки праці
Падафет Юлія Геннадіївна
Престиж державної служби як суспільно(докторант)
політичний феномен
Фесенко Вікторія
Розвиток системи управління персоналом в
Олександрівна
органах місцевого самоврядування
Соколова Вікторія
Вікторівна

Безуглий Олександр
Володимирович (докторант)

17. Ольховська Юлія Юріївна
18. Плотнік Наталія Анатоліївна

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

к.держ.упр., доц.
Мирна Н.В.
д.держ.упр., проф.
Карамишев Д.В.
д.держ.упр., проф.
Бульба В.Г.
к.держ.упр., доц.
Кулініч О.В.

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

к.і.н., доц.
Меляков А.В.

281 – публічне управління та
адміністрування

д.держ.упр., проф.
Сичова В.В.

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

д.держ.упр., проф.
Статівка Н.В.
к.держ.упр., доц.
Падафет Ю.Г.

Кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування
Теоретико-методологічні засади
281 – публічне управління та
інституціонального розвитку публічного
адміністрування
управління
Механізми публічного управління забезпеченням 281 – публічне управління та
якості життя територіальної громади
адміністрування
Механізми реалізації державної культурної
281 – публічне управління та
політики в умовах децентралізації в Україні
адміністрування

к.і.н., доц.
Тамм А.Є.

д.держ.упр., проф.
Куц Ю.О.
д.держ.упр., проф.
Куц Ю.О.
д.держ.упр., проф.
Куц Ю.О.

19. Калмиков Євген Валерійович
20.

Шатохін Євген
Анатолійович

21. Лисенко Ігор Андрійович
22. Мережко Сергій Іванович
23.

Жидков Костянтин
Сергійович

24. Марчак Юлія Олександрівна
25.

Вінник Владислав
Миколайович

Москаленко Олександр
26.
Михайлович (докторант)
27.

Федоренко Анна
Володимирівна

28.

Живило Євген
Олександрович

29. Бігарі Марина Іванівна

Впровадження розумного врядування (Smart
Governance) в систему публічного управління
Механізми забезпечення політичної
відповідальності суб’єктів місцевого
самоврядування в Україні
Кафедра політології та філософії
Формування та реалізація державної політики у
сфері інформаційної безпеки України
Формування та реалізація державної політики
протидії корупції в Україні
Державна політика формування та розвитку систем
територіальної оборони в Україні
Соціально-психологічні чинники впливу на
розвиток публічного управління
Реалізація концепції «розумного міста» в Україні

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

д.держ.упр., проф.
Мамонова В.В.

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

д.держ.упр., проф.
Дзюндзюк В.Б.
д.держ.упр., проф.
Дзюндзюк В.Б.
д.держ.упр., проф.
Дзюндзюк В.Б.
д.держ.упр., проф.
Крутій О.М.
д.держ.упр., проф.
Крутій О.М.

Трансформація системи публічного управління в
Україні в контексті сучасних міжнародних
викликів
Вплив громадського контролю на протидію та
281 – публічне управління та
запобігання корупції в Україні
адміністрування
Кафедра інформаційних технологій і систем управління
Інституціональне забезпечення кібернетичної
281 – публічне управління та
безпеки в умовах гібридної війни
адміністрування
Кафедра української мови
Механізми формування та реалізації державної
281 – публічне управління та
мовної політики в Україні
адміністрування

к.е.н., проф.
Золотарьов В.Ф.

д.держ.упр., проф.
Солових В.П.
д.держ.упр., проф.
Солових В.П.
д.держ.упр., проф.
Орлов О.В.
к.держ.упр., доц.
Гришина Н.М.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 листопада 2018 року, протокол № 9/243-5
Про затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспірантів та
докторантів ХарРІ НАДУ 2018 р. вступу
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації
наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про затвердження індивідуальних
планів наукової роботи аспірантів та докторантів ХарРІ НАДУ 2018 р. вступу, Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію начальника відділу з координації наукової роботи та
докторантури А.О. Кузнецова взяти до уваги.
2. Затвердити індивідуальні плани наукові роботи аспірантів та докторантів
2018 р. вступу.
3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури
А.О. Кузнецову забезпечити поточний контроль за виконанням індивідуальних планів
наукової роботи аспірантів та докторантів 2018 р. вступу.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л.О. БЄЛОВА

Учений секретар

А.В. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 листопада 2018 року, протокол № 9/243-6
Про висунення кандидатури до присвоєння почесного звання
«Заслужений діяч науки і техніки України»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Бєлової Л.О. про
порушення клопотання щодо висунення кандидатури Корженка Володимира
Васильовича, професора кафедри політології та філософії, до присвоєння йому
почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Бєлової Л.О. взяти до уваги.
2. Порушити клопотання перед Харківською обласною державною
адміністрацією підтримати кандидатуру Корженка Володимира Васильовича, доктора
філософських наук, професора, професора кафедри політології та філософії, щодо
присвоєння йому почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» за
вагомий особистий внесок у розвиток освіти й науки, підготовку
висококваліфікованих наукових кадрів і працівників органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту
Бєлову Л.О.
Голова Вченої ради

Л.О. БЄЛОВА

Учений секретар

А.В. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 листопада 2018 року, протокол № 9/243-7
Про висунення кандидатури до присвоєння почесного звання
«Заслужений працівник освіти України»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Бєлової Л.О. про
порушення клопотання щодо висунення кандидатури Мамонової Валентини
Василівни, професора кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування,
до присвоєння їй почесного звання «Заслужений працівник освіти України», Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Бєлової Л.О. взяти до уваги.
2. Порушити клопотання перед Харківською обласною державною
адміністрацією підтримати кандидатуру Мамонової Валентини Василівни, доктора
наук з державного управління, професора, професора кафедри регіонального розвитку
та місцевого самоврядування, щодо присвоєння їй почесного звання «Заслужений
працівник освіти України» за вагомий особистий внесок у розвиток освіти й науки,
підготовку висококваліфікованих наукових кадрів і працівників органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту
Бєлову Л.О.

Голова Вченої ради

Л.О. БЄЛОВА

Учений секретар

А.В. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 30 листопада 2018 року, протокол № 9/243-8
Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності
дисертаційного дослідження аспірантки Л.А. Білухи
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри регіонального
розвитку та місцевого самоврядування Ю.О. Куца про уточнення і затвердження теми та
зміну шифру спеціальності дисертаційного дослідження аспірантки Л.А. Білухи,
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити тему дисертації аспірантки Білухи Лілії Анатоліївни «Механізми
реалізації державної політики розвитку спроможних територіальних громад в
Україні» (попередня редакція: «Теоретичні засади формування спроможних
територіальних громад»), науковий керівник – д.держ.упр., проф. Ю.О. Куц. Підстава:
витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від
16.11.2018 р., № 9.
2. Змінити шифр спеціальності дисертації аспірантки Білухи Лілії Анатоліївни з
25.00.04 – місцеве самоврядування на 25.00.02 – механізми державного управління.
Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від
16.11.2018 р., № 9.
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 30 листопада 2018 року, протокол № 9/243-9
Про затвердження додаткових програм до кандидатських іспитів зі
спеціальностей галузі науки «Державне управління»
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та
філософії В.Б. Дзюндзюка, завідувача кафедри регіонального розвитку та місцевого
самоврядування Ю.О. Куца 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
25.00.01 – теорія та історія державного управління
аспірантки кафедри політології та філософії
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Черноіваненко Аліни Володимирівни
Тема: «Взаємовідносини органів державної влади з політичними партіями в
умовах розвитку інформаційного суспільства»
Науковий керівник:
к.соц.н., доц. О.А. Котуков
____________________
(підпис)
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 16 листопада 2018 р., протокол № 9

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 листопада 2018 р., протокол № 9/243-9

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

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.01 – теорія та історія державного управління
аспірантки кафедри політології та філософії
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Черноіваненко Аліни Володимирівни

Тема: «Взаємовідносини органів державної влади з політичними партіями в
умовах розвитку інформаційного суспільства»
1. Інформаційне суспільство: поняття, сутність, основні характеристики.
2. Основні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та їх
використання у публічному управлінні.
3. Особливості політичної комунікації в мережі Інтернет.
4. Організаційно-правові засади взаємодії органів державної влади і політичних
партій в Україні
5. Поняття «політична партія». Роль політичних партій у сучасних процесах
державного будівництва.
6. Особливості становлення і розвитку політичний партій в Україні.
7. Основні функції політичних партій.
8. Правове регулювання взаємодії органів державної влади з політичними
партіями в країнах ЄС.
9. Стратегічні напрями розбудови відносин між органами державної влади та
політичними партіями в Україні.
10. Сучасні моделі взаємодії органів державної влади з політичними партіями.
11. Тенденції розбудови відносин між державою та політичними партіями в
умовах розвитку інформаційного суспільства.
12. Державне регулювання діяльності політичних партій в позавиборчий
період.
13. Державне регулювання діяльності політичних партій в у виборчий період.
14. Форми та інструменти державного контролю політичних партій в умовах
розвитку інформаційного суспільства.
15. Форми та інструменти громадського контролю політичних партій в умовах
розвитку інформаційного суспільства.
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
аспірантки кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Білухи Лілії Анатоліївни
Тема: «Механізми реалізації державної політики розвитку спроможних
територіальних громад в Україні»
Науковий керівник:
д.держ.упр., проф. Ю.О. Куц
____________________
(підпис)
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 16 листопада 2018 р., протокол № 9

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 листопада 2018 р., протокол № 9/243-9

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

Додаткова програма
для складання кандидатського іспиту із спеціальності
25.00.02 – механізми державного управління
аспірантки кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Білухи Лілії Анатоліївни
Тема: «Механізми реалізації державної політики розвитку спроможних
територіальних громад в Україні»
1. Визначення поняття «державна політика» та її різновиди.
2. Етапи розвитку та принципи державної політики.
3. Моделі державної політики.
4. Сутнісна характеристика поняття «територіальна громада».
5. Спроможна територіальна громада як об’єкт державної політики.
6. Характеристика поняття «спроможна територіальна громада».
7. Дефініція поняття «державне управління».
8. Характеристика категорії «механізми державного управління».
9. Склад та структура механізмів державного управління.
10. Комплексний механізм державного управління розвитком спроможних
територіальних громад.
11. Зарубіжний досвід реалізації державної політики розвитку територіальних
громад.
12. Організаційно-правовий механізм реалізації державної політики розвитку
спроможних територіальних громад.
13.Фінансово-економічний механізм реалізації державної політики розвитку
спроможних територіальних громад.
14. Стратегічні напрямки державної політики розвитку спроможних
територіальних громад в умовах децентралізації та євроінтеграції.
15. Удосконалення механізмів реалізації розвитку спроможних територіальних
громад.
Програма ухвалена на засіданні
Науково-експертної ради
від 16 листопада 2018 р., протокол № 9
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 30 листопада 2018 року, протокол № 9/243-10
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»
№ 4 (63) за 2018 р. Обсяг: 14,2 обл.-вид. арк.
2. Розмістити на сайті ХарРІ НАДУ:
– збірник наукових праць «Державне будівництво» № 2 за 2018 р. Обсяг:
1,8 обл.-вид. арк.
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 30 листопада 2018 року, протокол № 9/243-11
Про схвалення складу та графіку роботи екзаменаційних комісій для проведення
державних іспитів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2019 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 2019 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 2019 році були
схвалені рішенням Науково-методичної ради ХарРІ НАДУ (протокол № 6 від
18 жовтня 2018 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 2019 році:
1.1. на факультеті публічного управління та адміністрування.
1.2. на факультеті соціально-економічного управління.
2. Схвалити графік роботи екзаменаційних комісій для проведення державних
екзаменів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2019 році:
2.1. на факультеті публічного управління та адміністрування.
2.2. на факультеті соціально-економічного управління.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

