УКРАЇНА
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
вул. Ежена Потьє, 20, м. Київ, 03057

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
24 грудня 2015 року

К и їв

№31-р

Про затвердження тем дисертацій та
індивідуальних планів роботи докторантів
і аспірантів прийому 2015 року
Відповідно до пункту 11 Положення про підготовку науковопедагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 березня 1999 року № 309, рішень Вченої ради Національної
академії державного управління при Президентові України (далі – Національна
академія) від 12 листопада 2015 року № 228/9-5 та № 228/9-6, з метою
затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів роботи докторантів
і аспірантів прийому 2015 року:
1. Завідувачам кафедр Національної академії здійснити комплекс заходів
щодо формулювання тем дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук з державного управління (далі – теми докторських і
кандидатських дисертацій) та планування роботи на період підготовки в
докторантурі й аспірантурі, зокрема:
1.1 забезпечити відповідність тем докторських і кандидатських
дисертацій пріоритетним напрямам дисертаційних досліджень у сфері
державного управління, схвалених розпорядженням президента Національної
академії від 8 квітня 2015 року № 8-р “Про визначення тематики дисертаційних
досліджень на 2015 рік”, а саме: історія державного управління та
державотворення; вивчення та впровадження зарубіжного, у тому числі
європейського, досвіду; стратегічне управління, стратегічне планування,
стратегічний менеджмент; аналіз та оцінювання державної політики;
управління проектами та програмами; управління змінами в умовах державноуправлінських реформ; антикризове управління; державна кадрова політика,
державна служба, лідерство; інформаційна політика держави, електронне
врядування;
розвиток
місцевого
самоврядування,
децентралізація;
деконцентрація, дерегуляція;
1.2 узгодити теми зі спеціалізацією наукових досліджень і науководослідними роботами з дотриманням при цьому нормативно встановлених
вимог щодо коректності формулювань тем, що передбачає відповідність назви
дисертації обраній науковій спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми

(завдання), відображення в ній (ньому) мети і предмета дисертаційного
дослідження;
1.3 провести засідання кафедр Національної академії, на яких обговорити
та схвалити теми докторських і кандидатських дисертацій та індивідуальні
плани роботи докторантів та аспірантів, у тому числі на 2015–2016 рік
підготовки, та подати до управління підготовки наукових та науковопедагогічних кадрів Національної академії до 5 лютого 2016 року такі
документи:
– висновки кафедр Національної академії з рекомендаціями щодо
затвердження тем докторських і кандидатських дисертацій та індивідуальних
планів роботи докторантів і аспірантів у формі витягів з протоколів відповідних
засідань (додаток 1);
– обґрунтування тем докторських і кандидатських дисертацій
(додаток 2);
– індивідуальні плани роботи докторантів і аспірантів.
2. Директорам
Дніпропетровського,
Львівського,
Одеського,
Харківського регіональних інститутів державного управління (далі –
регіональні інститути) Національної академії С.М.Серьогіну, В.С.Загорському,
М.М.Іжі, Л.О.Бєловій:
– дотримуватися вимог підпунктів 1.1–1.2 пункту 1 цього
розпорядження в частині формулювання тем докторських і кандидатських
дисертацій;
– забезпечити розгляд та затвердження тем докторських і кандидатських
дисертацій та індивідуальних планів роботи докторантів і аспірантів на
засіданнях вчених рад регіональних інститутів Національної академії за
встановленою процедурою з дотриманням термінів, визначених нормативними
документами, та подати інформацію про затверджену тематику до управління
підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії для
подальшого узагальнення.
3. Начальникові управління підготовки наукових та науковопедагогічних кадрів Національної академії В.О.Чмизі:
– здійснити експертизу тем докторських і кандидатських дисертацій
щодо ступеня їх розробленості в галузі науки “Державне управління”, зокрема
в частині тем дисертаційних робіт, які захищені та виконуються на здобуття
наукових ступенів доктора (кандидата) наук з державного управління;
– підготувати узагальнену інформацію щодо тематики докторських і
кандидатських дисертацій для розгляду та схвалення на засіданні Секції з
координації дисертаційних досліджень при Науково-експертній раді
Національної академії до 12 лютого 2016 року та подальшого затвердження
Вченою радою Національної академії до 29 лютого 2016 року.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
віце-президента Національної академії А.П.Савкова.
Президент Національної академії

Ю.В.Ковбасюк

Проект розпорядження вносить:
Начальник управління підготовки
наукових та науково-педагогічних кадрів

В.О.Чмига

Проект розпорядження погоджено:
Перший віце-президент

А.П.Савков

Заступник начальника
юридичного відділу

О.А.Калита

Заступник начальника управління –
начальник відділу документального
забезпечення та контролю
управління організаційного забезпечення

І.В.Козел

Копії надіслати:
В.О.Чмизі
С.М.Серьогіну
В.С.Загорському

М.М.Іжі
Л.О.Бєловій

Завідувачам кафедр Національної академії:
В.Г.Бодрову
В.М.Вакуленку
Р.В.Войтович
В.А.Гошовській

Н.В.Грицяк
С.Д.Дубенко
В.М.Князевичу
Н.Г.Протасовій

С.А.Романюку
Г.П.Ситнику
С.О.Телешуну
В.В.Тертичці

В.П.Трощинському
В.Л.Федоренку

Додаток 1
до розпорядження президента
Національної академії
від “__” грудня 2015 року № ___
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання кафедри ___________________________
(повна назва кафедри)

Національної академії державного управління при Президентові України
від “___” _______ 2016 року

№ ____

ПРИСУТНІ:
___________________________________________________________________.
(вказати ініціали та прізвища, наукові ступені, вчені звання, посади)

СЛУХАЛИ:
1. Про рекомендацію щодо затвердження теми дисертації докторанта
(аспіранта) _______________________ та її зв’язок з науково-дослідною
(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

роботою кафедри.
2. Про рекомендацію щодо затвердження індивідуального плану роботи
докторанта (аспіранта) ________________________ та планування роботи на
(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

1-ий рік перебування в докторантурі (навчання в аспірантурі).
ВИСТУПИЛИ:
____________________________________________________________________
(вказати ініціали та прізвища, наукові ступені, вчені звання, посади)

___________________________________________________________________________.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати для затвердження тему дисертації докторанта
(аспіранта) ___________________ у такому формулюванні: “_______________”.
(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

(тема дисертації)

Тема дисертації відповідає:
1) пріоритетному напряму дисертаційних досліджень:________________;
2) паспорту спеціальності 25.00.0_ – ____________________, зокрема
такому (-им) напряму (-ам) досліджень “_______________________________”.
Об’єктом дослідження є __________________________________________;
предметом – _________________________________________________________.
Тема дисертації пов’язана з науково-дослідною роботою кафедри
“__________________________________________________________________”.
(назва теми, номер державної реєстрації)

2. Рекомендувати для затвердження індивідуальний план роботи
докторанта (аспіранта) ________________________ та планування роботи на
(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

1-ий рік перебування в докторантурі (навчання в аспірантурі).

Завідувач кафедри,
(науковий ступінь, вчене звання)

_____________
(підпис)

Секретар

_____________
(підпис)

Начальник управління підготовки
наукових та науково-педагогічних кадрів

____________
(ініціали, прізвище)

_____________
(ініціали, прізвище)

В.О.Чмига

Додаток 2
до розпорядження президента
Національної академії
від “__” грудня 2015 року № ___
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ОБҐРУНТУВАННЯ
ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
докторанта (аспіранта) __________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

“_____________________________________________________________________________”
(тема роботи)

Актуальність теми
Узгодження з пріоритетними напрямами наукових досліджень у сфері
державного управління
Відповідність паспорту наукової спеціальності та конкретним його
напрямам
Мета дослідження
Основні завдання дослідження
Об’єкт дослідження
Предмет дослідження
Очікувана наукова новизна (зазначається в обґрунтуванні тем
докторських дисертацій)
Практичне значення очікуваних наукових результатів (зазначається в
обґрунтуванні тем докторських дисертацій)

Докторант (аспірант)
Науковий консультант
(керівник)

__________

_________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

__________

_________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Начальник управління підготовки
наукових та науково-педагогічних кадрів

В.О.Чмига

