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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ КАФЕДРИ 

1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб) 13 

з них,  

кандидатів наук 
8 

докторів наук 3 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 19 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
2 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 5 

 з них,  із захистом дисертації 0 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 0 

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього 0 
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Науково-дослідні роботи, що виконувались  
Кількість, 

одиниць 

1. за держбюджетними темами, усього  0 

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
0 

1.2. спеціального фонду державного бюджету 0 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  0 

3. за господарськими договорами із замовниками  1 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
1 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 0 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  4 

4.1. 
з них, 

завершених  
4 

4.2. перехідних  1 

4.3. нових  0 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  1 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  
1 

5.2.                               у т.ч., завершених  0 
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5.3.                                         перехідних 1 

 

 

2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього  30 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
16 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  13 

2. 
кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
11 

3. 
кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
0 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 0 

5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 6 

6. 
кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор 
3 

7. опубліковано монографій, усього 0 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
0 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 5 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
3 



 8 

9. опубліковано підручників 0 

10. опубліковано навчальних посібників 2 

11. отримано охоронних документів, усього  3 

11.1. 

з них,  

патентів на винаходи 

Спосіб ультрафіолетової обробки та обеззараження зерна: пат. 147744 Україна : МПК 2021.01. u 2021 

00022; заявл. 04.01.2021 ; опубл. 09.06.2021, Бюл. № 23. (Лариса Михайлівна Кузьменко, Віктор 

Григорович Слинько, Віктор Іванович Березницький, Валентина Іванівна Аранчій, Олександр 

Анатолійович Галич, Дмитро Ігорович Якименко, Марина Анатоліївна Піщаленко, Нінель Павлівна 

Коваленко, Олена Леонідівна Шерстюк, Богдан Сергійович Шаферівський, Євген Якович Прасолов) 

1 

11.2. 

патентів на корисну модель 

Установка для передпосівної обробки насіння: пат. 147743 Україна : МПК 2021.01. u 2021 00021; заявл. 

04.01.2021 ; опубл. 09.06.2021, Бюл. № 23. (Лариса Михайлівна Кузьменко, Віктор Григорович Слинько, 

Віктор Іванович Березницький, Валентина Іванівна Аранчій, Олександр Анатолійович Галич, Дмитро 

Ігорович Якименко, Марина Анатоліївна Піщаленко, Нінель Павлівна Коваленко, Олена Леонідівна 

Шерстюк, Богдан Сергійович Шаферівський, Євген Якович Прасолов) 

 

Гідропневматичний висівний апарат для польових досліджень : пат. 149312 Україна : МПК A01С 7/04, 

A01С 7/18 № u 2021 03572 ; заявл. 22.06.2021 ; опубл. 03.11.2021, Бюл. № 44. (Галич Олександр 

Анатолійович ; Махмудов Ханлар Зейналович; Аранчій Валентина Іванівна; Велит Ірина Анатоліївна; 

Овчарук Олена Михайлівна; Якименко Дмитро Ігорович; Шаферівський Богдан Сергійович; Березницький 

Віктор Іванович; Безкровний Олександр Валентинович; Прасолов Євген Якович) 

2 

12. отримано свідоцтв авторського права 0 

13. створено науково-технічної продукції (НТП), усього   0 

13.1. 
з них,  

нової техніки 
0 

13.2. технологій 0 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=11116164994294128735&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=5502937355953678792&btnI=1&hl=ru
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13.3. матеріалів 0 

13.4. сортів рослин та порід тварин 0 

13.5. методів, теорій 0 

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього   0 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
0 

14.2. технологій 0 

14.3. матеріалів 0 

14.4. сортів рослин та порід тварин 0 

14.5. методів, теорій 0 

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього   0 

15.1. 
з них,  

нової техніки 
0 

15.2. технологій 0 

15.3. матеріалів 0 

15.4. сортів рослин та порід тварин 0 

15..5 методів, теорій 0 

16. 
подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього   
0 

16.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
0 
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16.2. у міжнародних наукових конкурсах 0 

17. 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього   
0 

17.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
0 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах 0 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій 0 

 

2.3. Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  

розробок повинен відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво») 
 

№ 

з/п 

Назва та автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження  

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 
2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у звітному періоді у зарубіжних виданнях, 

які мають імпакт-фактор, за формою: 
 

№ 

з/п 

Автори розробки  

(ПІБ, науковий 

ступінь,  

вчене звання) 

Назва роботи 

Назва видання,  

де опубліковано 

роботу 

Том, номер  

(випуск, перша-остання  

сторінки роботи) 

1 2 3 4 5 

Статті 
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http://www.hrpub.org/download/20210630/UJAF22-12291832.pdf [Scopus] 

https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index
https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index
http://www.qjie.ir/article_677819_1f2999083b8e68258b4c48fce0abc8e0.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-2824/paper15.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-2824/paper15.pdf
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2710145&_au=Sergii++Zakharin
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718577&_au=Svitlana++Stoyanova-Koval
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718577&_au=Svitlana++Stoyanova-Koval
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718578&_au=Iryna++Kychko
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718579&_au=Viktoriya++Marhasova
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718579&_au=Viktoriya++Marhasova
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718580&_au=Iryna++Shupta
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718580&_au=Iryna++Shupta
http://www.qjie.ir/article_677867_0.html
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Olha V. Myrna Territorial Entities. 

Фінансова 

децентралізація як 

ключовий фактор 

соціально-

економічного 

розвитку 

територіальних 

суб’єктів. 

  

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 

Dorofyeyev O., 

Budakva V., 

Zymarev K., 

Rogoza A. 

Development of 

digitalization as a 

factor of the public 

governance system`s 

transformation. 

Український журнал 

прикладної 

економіки 

2021. № 2. 

2 

Gevorkyan, A., 

Solodovnik, O., 

Parubchak, I., 

Dorofyeyev, O., 

Nosyk, A. 

Information society as 

a key actor in the 

information and 

communication 

technology system for 

the formation of 

national security. 

E3S Web of 

Conferences (подано 

до друку), 

2021. 

3 

Panasenko N., 

Myrna O., 

Svitlychna A. 

Integrated assessment 

of the corruption level. 

Economic Annals-

XXI. 
№ 7-8. 2021. (прийнято до друку) 

 
2.6. Загальний перелік поданих заявок та результати участі в наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів: 
 

№ 

з/п 

Тема науково-дослідної 

роботи, що подавалась  

на науковий конкурс 

Керівник теми 

 (ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Назва наукового конкурсу, 

джерело фінансування 

Результати участі  

в науковому конкурсі  

(подана заявка / отримано 

фінансування на ______ тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 

Національні наукові конкурси 

1     

2     

Міжнародні наукові конкурси 

1     

2     

 

Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

 
3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього  1 

1.1. 

з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет – конференцій 

 
1 

1.2. міжнародних семінарів  

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет – конференцій 0 

1.4. всеукраїнських семінарів  

1.5. інших  

2. Проведено студентських наукових заходів, усього   7 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
0 
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2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 0 

2.3. 
інших (круглі столи) 

 
7 

3 

Участь в редакційних колегіях наукових журналів 

Лозинська Т.М. член редколегії журналу Держава і регіони: Серія Державне управління, КПУ, м. 

Запоріжжя 

1 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 7 

5 

Участь в експертних радах, журі 
Лозинська Т.М. Участь в роботі журі Обласний конкурс творчих робіт для школярів «Громада моєї мрії». 04.12.2020 р. , м. 

Полтава 

Лозинська Т.М. Робота у складі журі Відкритої студентської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського з навчальної дисципліни 

«Електронне урядування» 

Шупта І.М. Участь в роботі  журі 1 етапі Відкритої студентської онлайн-олімпіади з навчальної дисципліни «Електронне 

урядування (22 квітня 2021 р.). 

3 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 2 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

8 
Інше (вказати)  

 

 

3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді (відповідно до складених Звітів про проведення 

наукових заходів (міжнародних, всеукраїнських) кафедрою): 
 

№ з/п 

Вид (конференція, семінар тощо),  

статус (міжнародна, всеукраїнська тощо) 

наукового заходу 

Тема наукового заходу 
Дата  

проведення 

1 2 3 4 

Наукові заходи (крім студентських) 

1 Міжнародна науково-практична конференція 

І Міжнародна науково-практична конференція «Місцеве 

самоврядування в Україні: теорія та практика» 

(оргкомітет Лозинська Т. М., Мирна О. В., Черчатий О. 

В., Дорофєєв О.В., Сердюк О.І., Шупта І.М., Щетініна 

07.12.2021 
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Т.О.) 

2    

Студентські наукові заходи 

1 Круглий стіл 

Круглий стіл за результатами вивчення навчальних 

дисциплін «Етика державного службовця», «Правові 

засади адміністративної діяльності» для студентів 3 

курсу спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» на тему: «Діяльність публічного 

службовця: співвідношення етичних, політичних і 

правових регуляторів» (Панасенко Н.Л.) 

перше півріччя 2021 

року 

2 
Конференції за підсумками проходження 

виробничої практики 

Організація та проведення конференції за підсумками 

проходження виробничої практики здобувачами вищої 

освіти освітнього рівня бакалавра за ОПП 

«Правознавство» спеціальності 081 «Право» та 

ОПП «Місцеве самоврядування» спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування». Полтава, 

ПДАУ (Шупта І.М.) 

18 березня 2021 р. 

3 
Студентська наукова конференція за 

підсумками вивчення навчальної дисципліни 

Організація та проведення студентської наукова 

конференцію за підсумками вивчення навчальної 

дисципліни «Етика ділового спілкування» на 

тему «Особливості міжнародного спілкування» для 

здобувачі вищої освіти ЗВО денної форми навчання,  

Полтава, ПДАУ (Шупта І.М.) 

14 травня 2021 р. 

4 Семінар-тренінг 

Організація та проведення семінару-тренінгу на тему: 

«Конфлікти у процесі навчання в аспірантурі: види, 

проблематика та способи вирішення».для аспірантів 

спеціальностей «Агрономія», «Публічне управління та 

адміністрування», «Менеджмент»,  «Економіка», 

«Технологія виробництва і переробка продукції 

тваринництва», «Ветеринарна медицина», «Галузеве 

машинобудування». Полтава, ПДАУ (Шупта І.М.) 

24 лютого 2021 р. 
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5 Відкрита студентська онлайн-олімпіада 

Організація та проведення: 1 та 2 туру І етапу Відкритої 

студентської онлайн-олімпіади з навчальної дисципліни 

«Електронне урядування. (Панасенко Н.Л., Мирна О.В., 

Шупта І.М.) 

22-23 квітня 2021 р. 

6 Екскурсія з елементами вікторини 

Екскурсія з елементами вікторини, присвячена 25 

річниці Конституції України  (групи  281ПУА_б_д_2020; 

ПУА_б_д_2020) ПДАА, (Щетініна Т.О.) 

25 червня 2021 року 

7 Онлайн-діалогова платформа 

Онлайн-діалогова платформа «Презентація ОСВІТНЬО-

НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «Публічне управління та 

адміністрування» третього рівня вищої освіти галузі 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Кваліфікація: доктор філософії публічного управління 

та адміністрування» ДУ Житомирська політехніка, 

03.06.2021 р. ПДАУ (Мирна О.В.) 

03.06.2021 р. 

 

3.3. Участь колективу (факультету) кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 

 

№ з/п 
Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) 

Вид участи  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  участі 

1 2 3 4 

1 
Дорофєєв Олександр Вікторович, д.е.н., 

доцент 

Голова разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.887.009 з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Соловйова Олексія Андрійовича 

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та 

адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент. ПДАА, 2021 р. URL: 

https://www.pdaa.edu.ua/content/diyalnist-rad (дата звернення 14.06.2021). 

04.06.2021 р. 

2 
Лозинська Тамара Миколаївна, д. держ. 

упр., професор 

Д17.127.03 Класичного приватного університету, м. Запоріжжя. Спеціальність 

25.00.02 – механізми державного управління. 10 засідань. 
Протягом 2021 р. 

3 
Лозинська Тамара Миколаївна, д. держ. 

упр., професор 

Голова організаційного комітету І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 
07 грудня 2021 р. 

4 

Дорофєєв О.В., Сердюк О.І., Черчатий 

О.І., Мирна О.В., Шупта І.М., Щетініна 

Т.О. 

Члени організаційного комітету І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 
07грудня 2021 р. 

https://www.pdaa.edu.ua/content/diyalnist-rad
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3.4.  Участь колективу факультету (кафедри) у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо: 
 

№ з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання) 

Назва заходу 

 (спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо) 

Результати участі (диплом, 

грамота, угода про співпрацю) 

1 2 3 4 

1    

2      

 

Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

 

4.1. Загальні кількісні показники про наукове співробітництво із науковими установами України та закордонними організаціями у 

звітному періоді, з них: 
 

№ з/п Показники 

Кількість документів,  

в рамках яких здійснюється 

співробітництво, одиниць 

1 Співробітництво із науковими установами Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук, усього 
 

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською 

міською радою, усього 
2 

3 
Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 3 

 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

Договір про співпрацю між 

закладами вищої освіти від 04 вересня 

2018 р. (термін дії 5 р.) 

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Договір про співробітництво, 

організацію взаємовідносин та 

забезпечення мобільності здобувачів 

вищої освіти і науково-педагогічних 

працівників від 11 вересня 2020 р. 

(термін дії 5 років) 
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 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління при Президентові України 

Договір про співробітництво, 

організацію взаємовідносин та 

забезпечення мобільності здобувачів 

вищої освіти і науково-педагогічних 

працівників від 25 вересня 2020 р. 

(термін дії до 31 грудня 2025 р.) 

4 
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, 

усього 
 

 

 

4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками  (наукові лабораторії, центри колективного користування 

новітнім обладнанням, тощо ) 
 

№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 

1 2 3 4 

1    

2    

 

 

4.3. Інформація про наукову та науково-технічну  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної 

академії наук України та національних галузевих академій наук  
 

№ з/п 
Назва наукової 

установи-партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 



 19 

 

4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською радою, спрямовані на 

підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб  
 

№ з/п 
Назва наукової 

установи-партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

1 

КО «Інститут 

розвитку міста 

Полтавської міської 

ради» 

Он-лайн заняття за участю фахівців з навчальних 

практик «Вступ до фаху», «Адміністративний 

менеджмент» 

відсутній Практичний досвід 

 
 

   

 
 

4.5. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними організаціями у звітному періоді (надати 

загальну інформацію про стан наукового співробітництва кафедри: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-

технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за 

формою: 

№ з/п Країна партнер 
Назва наукової 

установи партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, 

тематика досліджень, видавнича 

діяльність, стажування студентів та 

аспірантів на базі академічних 

установ) 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 6 
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Співробітництво із вітчизняними партнерами 

1      

2      

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1      

2      
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Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

5.1.  Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (коротко описати науково-дослідну  

діяльність студентів на кафедрі). 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 

1. Лозинська Т. М., Чіп Л. О., Гнаток Є. М. Трансформація місцевого самоврядування в умовах децентралізації 

влади. Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". 2021. №6.  URL: 

https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-6-7705. 

2. Сердюк О. І, Захар'єва М. А., Рукавиця О. Ю. Розвиток партиципаторного бюджетування в територіальних 

громадах Полтавської області України. Slovak international scientific journal. 2021. № 49, VOL. 2. P. 58-64. URL: 

file:///C:/Users/oserd/Downloads/Slovak%20international%20scientific 

%20journal%20№49,%202021%20Vol.2%20(1).pdf. 

3. Dorofyeyev O., Budakva V., Zymarev K., Rogoza A. Development of digitalization as a factor of the public 

governance system`s transformation. Український журнал прикладної економіки. 2021. № 2. 

3 

з них,   

самостійно студентами 
0 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України 0 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт  3 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього  
3 

https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-6-7705
file:///C:/Users/oserd/Downloads/Slovak%20international%20scientific
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4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  4 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 4 

5.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього  0 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 0 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад 0 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, 0 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
0 

 

Розділ 6. ІНШЕ 
 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 

 

ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 
Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному періоді  

 

 

ДОДАТОК 2 
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на ___________ арк. 

 

Копії отриманих свідоцтв авторського права у звітному періоді додаються на ___________ арк. 
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ДОДАТОК 3 
Список опублікованих монографій,  

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді  
 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Монографії 

1 
 

. 

2  

Розділи у колективних монографіях (кількість сторінок – перша та остання сторінки) 

1 

Lozynska T., Lakhyzha M., Vorona P. Corruption as and Governance Problem in Post-Communist Countries.  Modern management: 

theories, concepts, implementation: мonograph. Editors: Marian Duczmal, Tetyana Nestorenko. Opole: The Academy of Management and 

Administration in Opole. 2021. P. 378-384. URL: 

file:///H:/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/7.pdf. 

2 

Лозинська Т. М., Олексієнко О. В. Зростання ролі держави у формуванні продовольчої безпеки. Наукове забезпечення 

соціально-економічних і управлінських засад розвитку, правового регулювання, провайдингу екоінновацій та енергоефективних 

технологій в умовах глобалізації в аграрній і суміжних сферах: кол. моногр.; за ред. Ю. В. Самойлик. Полтава: ТОВ НВП 

«Укрпромторгсервіс». 2021. С. 66-79.  

3 

Lakhyzha M., Vorona P., Lozynska T. Corruption as social and governance problem in post-communist countries//Modern management: theories, 

concepts, implementation. Monograph. Editors:Marian Duczmal, Tetyana Nestorenko. Opole: The Academy of Management and Administration in 

Opole, 2021, pp.394, illus., tabs., bibls. ISBN 978-83-66567-24-2. 

4 
Українські реалії ринку праці в умовах глобалізації: колективна монографія / За наук. редакції докторів держ. упр. Р. В. Войтович, П. В. 

Ворони, М. І. Лахижі. Київ, 2021. 238 с. 

5 
Markina I., Somych N., Mykhailov S. Energy efficiency management of agri-food enterprises. Security management of the 21st century: 

National and geopolitical aspects: сollective monograph. Issue 3. Nemoros s.r.o. Pragua, 2021. Р. 219-226. 

6  

7  

8  

file:///H:/Ð�Ñ�Ð±Ð»Ñ�ÐºÐ°Ñ�Ñ�Ñ�/7.pdf
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ДОДАТОК 4 
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Підручники 

1 . 

2  

 

 

ДОДАТОК 5 
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Навчальні посібники 

1 Лозинська Т. М., Щетініна Т. О., Осипенко Н. М., Іваніна О. В. Публічне управління: навч. посіб. Полтава: ПДАУ, 2021. 240 с. Подано до друку 

2 
Лозинська Т. М., Дорофєєв О. В., Браславець Т. М. Стратегічне планування в діяльності органів влади: навч. посіб. Полтава: ПДАУ, 2021. 240 с. 

Подано до друку 
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ДОДАТОК 6 
Список отриманих патентів  

та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді 

 

№ з/п 

 
Назва документу Вид документа  

Дата набуття 

чинності 

Власник охоронного 

документа 
Винахідник 

1 2 3 4 5 6 

Патенти 

1 

Спосіб ультрафіолетової 

обробки та обеззараження 

зерна: пат. 147744 Україна : 

МПК 2021.01. u 2021 00022; 

заявл. 04.01.2021 ; 

патент на винахід 

 

опубл. 

09.06.2021, Бюл. 

№ 23. 

 

Лариса Михайлівна 

Кузьменко, Віктор 

Григорович Слинько, 

Віктор Іванович 

Березницький, 

Валентина Іванівна 

Аранчій, Олександр 

Анатолійович Галич, 

Дмитро Ігорович 

Якименко, Марина 

Анатоліївна Піщаленко, 

Нінель Павлівна 

Коваленко, Олена 

Леонідівна Шерстюк, 

Богдан Сергійович 

Шаферівський, Євген 

Якович Прасолов 

2 

Установка для передпосівної 

обробки насіння: пат. 147743 

Україна : МПК 2021.01. u 2021 

00021; заявл. 04.01.2021 ; 

патент на корисну 

модель 

опубл. 

09.06.2021, Бюл. 

№ 23. 

 

Лариса Михайлівна 

Кузьменко, Віктор 

Григорович Слинько, 

Віктор Іванович 

Березницький, 

Валентина Іванівна 

Аранчій, Олександр 

Анатолійович Галич, 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=11116164994294128735&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=11116164994294128735&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=11116164994294128735&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=5502937355953678792&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=5502937355953678792&btnI=1&hl=ru
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Дмитро Ігорович 

Якименко, Марина 

Анатоліївна Піщаленко, 

Нінель Павлівна 

Коваленко, Олена 

Леонідівна Шерстюк, 

Богдан Сергійович 

Шаферівський, Євген 

Якович Прасолов 

3 

Гідропневматичний висівний 

апарат для польових 

досліджень : пат. 149312 

Україна : МПК A01С 7/04, 

A01С 7/18 № u 2021 03572 ; 

заявл. 22.06.2021 ; 

патенті на корисну 

модель 

опубл. 

03.11.2021, Бюл. 

№ 44. 

 

Галич Олександр 

Анатолійович ; 

Махмудов Ханлар 

Зейналович; Аранчій 

Валентина Іванівна; 

Велит Ірина 

Анатоліївна; Овчарук 

Олена Михайлівна; 

Якименко Дмитро 

Ігорович; Шаферівський 

Богдан Сергійович; 

Березницький Віктор 

Іванович; Безкровний 

Олександр 

Валентинович; Прасолов 

Євген Якович 

Свідоцтва авторського права 

1      

2      
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедр факультету в звітному періоді додається на 115 арк. 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2021 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Лозинська Тамара Миколаївна 

Науковий ступінь доктор наук з державного управління 

Вчене звання професор 

Посада завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 
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(рік початку і закінчення) 
план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Микола Сьомич, 

Олександр Галич, Ольга Сердюк, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 

Тетяна Браславець. 

Тема: «Підвищення ефективності 

публічного управління на 

місцевому рівні», рік початку 2021, 

Цивільно-правовий 

договір № 19 від 

06.07.2020 р., 

Громадська 

організація «Бюро 

гендерних стратегій 

і бюджетування» 

45,8 45,8 

1. Фактори посилення спроможності територіальних 

громад. 

2. Модель публічного управління. 

3. Нова термінологія. 

4. Аналіз спектру е-сервісів офіційних сайтів 

територіальних громад. 

5. Основні ознаки успішних стратегій місцевого 

розвитку. 

5 
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рік закінчення 2021 

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

державної політики сільського 
х 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 
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розвитку в Україні» (2016-2021 р.) 2. кількість публікацій (статей), усього 

1. Лозинська Т. М., Аранчій Г. А. Напрями удосконалення 

співробітництва територіальних громад в Україні. Державне 

управління: удосконалення та розвиток. 2021. №1. URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua.  

2. Lozynska T. Archetypes and in the Formation of Rural Neo-Societies: 

Conclusions for the State Policy of Rural Development. Український 

соціум. 2021. № 1 (76). С. 69-76. URL:  

https://ukr-socium.org.ua/uk/archives/no-1-76/  

3. Lozynska T. M., Lakhyzha M. I., Cherchatyi O. I., Dorofyeyev O.V., 

Galych O. A. Development of legal principles of public administration in 

the context of providing the rule of law in Ukraine: the role of free legal 

aid system. Viešoji politika ir administravimas. 2021. T. 20. Nr. 2. Р. 

327–341. https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index 

(Scopus). 

4. Lozynska T., Ivanina O. Inhomogeneity of civil society and its 

influence on government. Reality of Politics. 2021. № 17 (3).  P. 61-73/ 

URL: 

https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/rop/17/rop1703.pdf. 

5. Лозинська Т. М., Чіп Л. О., Гнаток Є. М. Трансформація місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації влади. Електронне наукове 

видання "Публічне адміністрування та національна безпека". 2021. 

№6.  URL: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-6-7705. 

5 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

3 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 2 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

http://www.dy.nayka.com.ua/
https://ukr-socium.org.ua/uk/archives/no-1-76/
https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index
https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/rop/17/rop1703.pdf
https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-6-7705
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6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

8. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 2 

у т.ч., за кордоном;  

10. опубліковано підручників  

11. опубліковано навчальних посібників  

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

13. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

14. отримано свідоцтв авторського права  

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   
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          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 Лозинська Т. М., д.держ.упр., 0117u003104 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих х 
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професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

2. кількість публікацій (статей), усього 

1. Лозинська Т. М., Аранчій Г. А. Напрями удосконалення 

співробітництва територіальних громад в Україні. Державне 

управління: удосконалення та розвиток. 2021. №1. URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua.  

2. Lozynska T. Archetypes and in the Formation of Rural Neo-Societies: 

Conclusions for the State Policy of Rural Development. Український 

соціум. 2021. № 1 (76). С. 69-76. URL:  

https://ukr-socium.org.ua/uk/archives/no-1-76/  

3. Lozynska T. M., Lakhyzha M. I., Cherchatyi O. I., Dorofyeyev O.V., 

Galych O. A. Development of legal principles of public administration in 

the context of providing the rule of law in Ukraine: the role of free legal 

aid system. Viešoji politika ir administravimas. 2021. T. 20. Nr. 2. Р. 

327–341. https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index 

(Scopus). 

4. Lozynska T., Ivanina O. Inhomogeneity of civil society and its 

influence on government. Reality of Politics. 2021. № 17 (3).  P. 61-73/ 

URL: 

https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/rop/17/rop1703.pdf. 

5. Лозинська Т. М., Чіп Л. О., Гнаток Є. М. Трансформація місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації влади. Електронне наукове 

видання "Публічне адміністрування та національна безпека". 2021. 

№6.  URL: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-6-7705. 

5 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

3 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 2 

4. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

Lozynska T. M., Lakhyzha M. I., Cherchatyi O. I., Dorofyeyev O.V., 

Galych O. A. Development of legal principles of public administration in 

the context of providing the rule of law in Ukraine: the role of free legal 

1 

http://www.dy.nayka.com.ua/
https://ukr-socium.org.ua/uk/archives/no-1-76/
https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index
https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/rop/17/rop1703.pdf
https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-6-7705
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aid system. Viešoji politika ir administravimas. 2021. T. 20. Nr. 2. Р. 

327–341. https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index 

(Scopus). 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
2 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

23. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

24. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 2 

у т.ч., за кордоном; 0 

25. опубліковано підручників  

26. опубліковано навчальних посібників  

27. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

28. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

29. отримано свідоцтв авторського права  

30. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

31. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index
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32. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

33. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

34. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

35. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

36. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

37. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Лозинська Т. М., Саєнко О. П. Стан державної підтримки 

3 
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аграрного сектора економіки України. Теоретичні та практичні 

засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-

економічного розвитку сільських територій в умовах інноваційної 

економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20 травня 2021 р.  

Харків : ХНАУ. 2021. С. 137-140 (244 с.). 

https://knau.kharkov.ua/news/konferency/. 

2. Лозинська Т. М. До питання спроможності територіальних 

громад. Збірник наукових праць науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної 

академії за підсумками на-уково-дослідної роботи в 2020 році (м. 

Полтава, 14 травня 2021 року).  Полтава : РВВ ПДАА. 2021. С. 20-22. 

(328 с.). http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/jspui/bitstream/2021.pdf. 

3. Лозинська Т. М. Правова допомога громадянам в умовах 

карантину як функція органів місцевого самоврядування. Адаптація 

правової системи України до права Європейського Союзу : 

теоретичні та практичні аспекти : матеріали VI Всеукраїнської за 

міжнародною участю науково-практичної конференції (м. Полтава, 

17 листопада 2021 року). Полтава, 2021.  С. 104-107.  

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  (у переліку) 

 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

https://knau.kharkov.ua/news/konferency/
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/jspui/bitstream/2021.pdf
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№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________ 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________ 

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 20     р.  

Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________ 
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Телефон: 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього  

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього   

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 2 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 0 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 0 

7. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 

Лозинська Т. М., Чіп Л. О., Гнаток Є. М. Трансформація місцевого самоврядування в умовах децентралізації 

влади. Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". 2021. №6.  URL: 

https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-6-7705. 

1 

7.1 з них,  самостійно студентами  

https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-6-7705
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8. Кількість студентських наукових заходів, усього  

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього  

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2021 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Дорофєєв Олександр Вікторович 

Науковий ступінь доцент 

Вчене звання д. е. н. 

Посада професор 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1 0 0 0 0 0 

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
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  1 0 0 0 0 0 

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1 0 0 0 0 0 

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Микола Сьомич, 

Олександр Галич, Ольга Сердюк, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 

Тетяна Браславець. 

Тема: «Підвищення ефективності 

публічного управління на 

місцевому рівні», рік початку 2021, 

рік закінчення 2021 

Цивільно-правовий 

договір № 19 від 

06.07.2020 р., 

Громадська 

організація «Бюро 

гендерних стратегій 

і бюджетування» 

45,8 45,8 

1. Фактори посилення спроможності територіальних 

громад. 

2. Модель публічного управління. 

3. Нова термінологія. 

4. Аналіз спектру е-сервісів офіційних сайтів 

територіальних громад. 

5. Основні ознаки успішних стратегій місцевого 

розвитку. 

5 

Перехідні  (у переліку) 
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1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2021 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2021 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
0 0 0 0 0 0 

2 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1 Лозинська Т. М., д.держ.упр., х 5. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих х 
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професор, тема НДР: «Формування 

державної політики сільського 

розвитку в Україні» (2016-2021 р.) 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

6. кількість публікацій (статей), усього 

Lozynska T. M., Lakhyzha M. I., Cherchatyi O. I., Dorofyeyev O.V., 

Galych O. A. Development of legal principles of public administration in 

the context of providing the rule of law in Ukraine: the role of free legal 

aid system. Viešoji politika ir administravimas. 2021. T. 20. Nr. 2. Р. 

327–341. https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index 

(Scopus). 

Dorofyeyev O., Budakva V., Zymarev K., Rogoza A. Development of 

digitalization as a factor of the public governance system`s 

transformation. Український журнал прикладної економіки. 2021. № 

2. (подано до друку). 

Дорофєєв О. В., Щетініна Т. О., Якубенко О. П. Формування 

центральних органів виконавчої влади у сфері електронного 

урядування. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування 

та національна безпека». 2021. № 4 (20). (Index Copernicus) (подано 

до друку; оприлюднення на сайті після 31.10.2021 р.) 

Gevorkyan, A., Solodovnik, O., Parubchak, I., Dorofyeyev, O., Nosyk, A. 

Information society as a key actor in the information and communication 

technology system for the formation of national security. E3S Web of 

Conferences (подано до друку), 2021. 
 

4 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 2 

7. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index
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6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

38. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

39. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

40. опубліковано підручників  

41. опубліковано навчальних посібників  

42. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

43. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

44. отримано свідоцтв авторського права  

45. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

46. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

47. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

48. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   
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          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

49. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

50. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

51. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

52. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 
Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 
0117u003104 

8. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 
х 
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ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

аналогами 

9. кількість публікацій (статей), усього 

Lozynska T. M., Lakhyzha M. I., Cherchatyi O. I., Dorofyeyev O.V., 

Galych O. A. Development of legal principles of public administration in 

the context of providing the rule of law in Ukraine: the role of free legal 

aid system. Viešoji politika ir administravimas. 2021. T. 20. Nr. 2. Р. 

327–341. https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index 

(Scopus). 

Dorofyeyev O., Budakva V., Zymarev K., Rogoza A. Development of 

digitalization as a factor of the public governance system`s 

transformation. Український журнал прикладної економіки. 2021. № 

2. (подано до друку). 

Дорофєєв О. В., Щетініна Т. О., Якубенко О. П. Формування 

центральних органів виконавчої влади у сфері електронного 

урядування. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування 

та національна безпека». 2021. № 4 (20). (Index Copernicus) (подано 

до друку; оприлюднення на сайті після 31.10.2021 р.) 

Gevorkyan, A., Solodovnik, O., Parubchak, I., Dorofyeyev, O., Nosyk, 

A. Information society as a key actor in the information and 

communication technology system for the formation of national security. 

E3S Web of Conferences (подано до друку), 2021. 

4 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 2 

10. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index
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7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

53. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

54. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

55. опубліковано підручників  

56. опубліковано навчальних посібників 1 

57. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

58. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

59. отримано свідоцтв авторського права  

60. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

61. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

62. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

63. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   
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          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

64. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

65. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

66. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

67. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
 

0 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

1     

2.6. Нові /* (у переліку) 

 

/* Нові НДР – 2021 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 
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1 Науковий керівник:  

 

 наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами 
х 

11. кількість публікацій (статей), усього 0 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

0 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 0 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 

Copernicus) 

0 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

0 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
0 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

опубліковано монографій, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

68. опубліковано підручників 0 

опубліковано навчальних посібників 0 

69. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  0 

           докторських; 0 

70. отримано охоронних документів, усього 0 
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у т.ч., патентів на винаходи,  0 

          патентів на корисну модель;  0 

71. отримано свідоцтв авторського права 0 

72. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 0 

у т.ч., національних; 0 

          міжнародних; 0 

73. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 0 

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

74. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 0 

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

75. створено науково-технічної продукції (НТП)  0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

76. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 
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          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

77. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

78. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

0 

79. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
0 

 

 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 
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№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 0 0 0 0 0 

2      

 

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 0 

 0 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України 0 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 0 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 
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4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
0 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 0 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 0 

5.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) 0 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 0 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад 0 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, 0 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
0 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2021 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Лахижа Микола Іванович 

Науковий ступінь доктор наук з державного управління 

Вчене звання професор 

Посада професор кафедри публічного управління та адміністрування 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
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1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 
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1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1   

12. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

13. кількість публікацій (статей), усього  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

14. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
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6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

80. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

81. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

82. опубліковано підручників  

83. опубліковано навчальних посібників  

84. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

85. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

86. отримано свідоцтв авторського права  

87. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

88. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

89. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

90. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   
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          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

91. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

92. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

93. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

94. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
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1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

Наукові публікації у фахових періодичних виданнях, які 

включені до  наукометричних баз та зарубіжних фахових 

виданнях 

1. Лахижа М.І. Компаративістика, архетипіка, імагологія як інновації 

у науці державного управління: методологічні аспекти. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Державне управління. Том 13 № 1 (2021). с. 45-53  URL:  

https://publicadministration-knu.org/index.php/journal/issue/view/4 

2. Лахижа М.І., Поліщук Д.І.  Демократія та децентралізація: 

співвідношення понять і проблеми взаємовпливу та 

взаємозалежності.  Наукові перспективи. Серія. «Державне 

управління». Випуск №3 (9).2021. с. 105-117 

3. Лахижа М.І. Електронний документообіг у публічній адміністрації  

Республіки Болгарія: становлення та розвиток. Теорія та практика 

державного управління. №1 (72).2021. с. 158-166. 

4. Лахижа М.І., Єгоричева С.Б. Осмислення творчості та 

використання методології Жильбера Дюрана у наукових 

дослідженнях учених посткомуністичних країн. Публічне 

урядування.Public management.  №1 (26). Лютий 2021. С. 87-103 

5. Lakhyzha M., Yehorycheva S. Understanding the creativity and use of 

Gilbert Durand’s metodologiy in scientific research of scientists of post-

communist countries. Public management. №1 (26). February 2021. S. 

85-101 

6. Лахижа М.І. Проблеми розвитку публічної адміністрації : досвід 

Республіки Польща. Дніпровський науковий часопис публічного 

управління, психології, права. 2021.№2.  С. 7-10  DOI: 

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.2.1 

7. Лахижа Н.И. Развитие публичного управления в 

посткоммунистических странах: вопросы терминологии.  Годишник 

на департамент «Администрация и управление» т.5 (2020). Нов 

Български университет.  София. 2021. С. 440-453 

7 

  - 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 

Copernicus) 

2 

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.2.1
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Lakhyzha M., Lozynska T., Cherchatyi O., Dorofyejev O., Galych O. The 

develorment of the legal principles of public administration in the context of 

providing the rule of law in Ukraine: the rolle of the free legal aid system. 

Viesoji politika ir administration. Public policy and administration. 

2021.T.20, №2.2021, Vol. 20, No 2, p. 327-341 ISSN 2029-2872 (Scopus) 

 

Lozinska T., Lakhyzha M.  Sustainable Development and the Problem of 

Corruption in Post-Communist Countries. 36 conference IBIMA, Granada, 

Spain. URL: https://ibima.org/conference/36th-ibima-conference/#ffs-

tabbed-14. ( Web of Science ). (НА ІНДЕКСАЦІЇ) 
 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1   

15. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

16. кількість публікацій (статей), усього 9 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

4 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 3 

17. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

2 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
2 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

95. опубліковано монографій, усього 1 
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у т.ч., за кордоном; 0 

96. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; 1 

97. опубліковано підручників  

98. опубліковано навчальних посібників  

99. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

100. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

101. отримано свідоцтв авторського права  

102. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

103. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

104. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

105. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  
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106. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

107. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

108. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

109. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  (у переліку) 
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Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок 

повинен відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________ 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________ 

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 2021 р.  
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Місце впровадження 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього  

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього   

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього  

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах  

6.2.            – Міжнародних наукових заходах  
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7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 1 

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього  

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього  

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2021 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Сердюк Ольга Іванівна 

Науковий ступінь кандидат економічних наук 

Вчене звання доцент 

Посада професор кафедри публічного управління та адміністрування 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
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1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Микола Сьомич, 

Олександр Галич, Ольга Сердюк, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 

Тетяна Браславець. 

Тема: «Підвищення ефективності 

публічного управління на 

місцевому рівні», рік початку 2021, 

рік закінчення 2021 

Цивільно-правовий 

договір № 19 від 

06.07.2020 р., 

Громадська 

організація «Бюро 

гендерних стратегій 

і бюджетування» 

45,8 45,8 

1. Фактори посилення спроможності територіальних 

громад. 

2. Модель публічного управління. 

3. Нова термінологія. 

4. Аналіз спектру е-сервісів офіційних сайтів 

територіальних громад. 

5. Основні ознаки успішних стратегій місцевого 

розвитку. 

5 

Перехідні  (у переліку) 
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1 
      

 

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1 

Сердюк О.І., к.е.н., доцент, тема НДР: 

«Управління і адміністрування в сфері 

використання людських ресурсів» (2016-

2021 р.) 

- 

18. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

19. кількість публікацій (статей), усього 

Сердюк О. І, Захар'єва М. А., Рукавиця О. Ю. Розвиток 
2 
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партиципаторного бюджетування в територіальних громадах 

Полтавської області України. Slovak international scientific journal. 

2021. № 49, VOL. 2. P. 58-64. URL: 

file:///C:/Users/oserd/Downloads/Slovak%20international%20scientific 

%20journal%20№49,%202021%20Vol.2%20(1).pdf. 

New Economic Instruments of State Regulation of Private Savings, Social 

Security and Pension Support. Sergii Zakharin, Anastasia Duka, Maksym 

Zhytar, Olga Rudenko, Olha Serdiuk. Journal of Optimization in 

Industrial Engineering. Vol.14, Issue 1, Winter & Spring 2021, 79-88.  

URL: 

http://www.qjie.ir/article_677819_1f2999083b8e68258b4c48fce0abc8e0.

pdf. (видано, проіндексовано) 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

0 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 2 

20. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

110. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

111. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

112. опубліковано підручників  

113. опубліковано навчальних посібників  

file:///C:/Users/oserd/Downloads/Slovak%20international%20scientific
http://www.qjie.ir/article_677819_1f2999083b8e68258b4c48fce0abc8e0.pdf
http://www.qjie.ir/article_677819_1f2999083b8e68258b4c48fce0abc8e0.pdf
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114. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

115. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

116. отримано свідоцтв авторського права  

117. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

118. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

119. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

120. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

121. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   
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          методів, теорій;  

122. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

123. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

124. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

21. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

22. кількість публікацій (статей), усього 

Сердюк О. І, Захар'єва М. А., Рукавиця О. Ю. Розвиток 

партиципаторного бюджетування в територіальних громадах 

Полтавської області України. Slovak international scientific journal. 

2021. № 49, VOL. 2. P. 58-64. URL: 

file:///C:/Users/oserd/Downloads/Slovak%20international%20scientific 

%20journal%20№49,%202021%20Vol.2%20(1).pdf. 

2 

file:///C:/Users/oserd/Downloads/Slovak%20international%20scientific
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New Economic Instruments of State Regulation of Private Savings, Social 

Security and Pension Support. Sergii Zakharin, Anastasia Duka, Maksym 

Zhytar, Olga Rudenko, Olha Serdiuk. Journal of Optimization in 

Industrial Engineering. Vol.14, Issue 1, Winter & Spring 2021, 79-88.  

URL: 

http://www.qjie.ir/article_677819_1f2999083b8e68258b4c48fce0abc8e0.

pdf. (видано, проіндексовано) (Scopus) 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

0 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 2 

23. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

125. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

126. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

127. опубліковано підручників  

128. опубліковано навчальних посібників  

129. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

130. отримано охоронних документів, усього  

http://www.qjie.ir/article_677819_1f2999083b8e68258b4c48fce0abc8e0.pdf
http://www.qjie.ir/article_677819_1f2999083b8e68258b4c48fce0abc8e0.pdf
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у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

131. отримано свідоцтв авторського права  

132. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

133. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

134. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

135. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

136. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

137. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   
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          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

138. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

139. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  (у переліку) 

 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 
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1 2 3 4 5 6 

1      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________ 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________ 

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.  

Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 
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№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього 2 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього 2 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
2 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього   

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 4 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 0 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 1 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 1 

7.1 з них,  самостійно студентами 0 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього  

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього  

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2021 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Галич Олександр Анатолійович 

Науковий ступінь кандидат економічних наук 

Вчене звання професор 

Посада професор кафедри публічного управління та адміністрування 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
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1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Микола Сьомич, 

Олександр Галич, Ольга Сердюк, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 

Тетяна Браславець. 

Тема: «Підвищення ефективності 

публічного управління на 

місцевому рівні», рік початку 2021, 

рік закінчення 2021 

Цивільно-правовий 

договір № 19 від 

06.07.2020 р., 

Громадська 

організація «Бюро 

гендерних стратегій 

і бюджетування» 

45,8 45,8 

1. Фактори посилення спроможності територіальних 

громад. 

2. Модель публічного управління. 

3. Нова термінологія. 

4. Аналіз спектру е-сервісів офіційних сайтів 

територіальних громад. 

5. Основні ознаки успішних стратегій місцевого 

розвитку. 

5 

Перехідні  (у переліку) 
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1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1   

24. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

25. кількість публікацій (статей), усього  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
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за кордоном (у міжнародних виданнях);  

26. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

140. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

141. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

142. опубліковано підручників  

143. опубліковано навчальних посібників  

144. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

145. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

146. отримано свідоцтв авторського права  

147. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

148. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
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у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

149. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

150. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

151. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

152. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

153. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

154. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

27. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

28. кількість публікацій (статей), усього 

Lozynska T. M., Lakhyzha M. I., Cherchatyi O. I., Dorofyeyev O.V., 

Galych O. A. Development of legal principles of public administration in 

the context of providing the rule of law in Ukraine: the role of free legal 

aid system. Viešoji politika ir administravimas. 2021. T. 20. Nr. 2. Р. 

327–341. https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index 

(Scopus). 

Галич О.А., Демидкін О.С. Особливості інформаційних систем і 

технологій публічного управління та адміністрування в контексті 

Євроінтеграційних процесів Всеукраїнський  науково-виробничий 

журнал: Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання 

науки і практики, 2021,  № 2. С.151-166 URL: 

http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/c71T6BkUf8xvYy87MTjc.p

df (1,05 друк. арк.). 

2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 1 

29. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-
 

https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index
http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/c71T6BkUf8xvYy87MTjc.pdf
http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/c71T6BkUf8xvYy87MTjc.pdf
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гуманітарних Copernicus) 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

155. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

156. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

157. опубліковано підручників  

158. опубліковано навчальних посібників  

159. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

160. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

161. отримано свідоцтв авторського права  

162. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

163. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

164. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  
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          у міжнародних наукових конкурсах;  

165. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

166. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

167. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

168. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

169. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 
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закінчення) 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  (у переліку) 

 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 
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Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість 

__________________ 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________ 

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.  

Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього  

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього   
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5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 0 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах  

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 0 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього  

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього  

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  

 



 88 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2021 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Сьомич Микола Іванович 

Науковий ступінь доктор економічних наук 

Вчене звання професор 

Посада професор кафедри публічного управління та адміністрування 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
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1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
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№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1   

30. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

31. кількість публікацій (статей), усього  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

32. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

170. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

171. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

172. опубліковано підручників  

173. опубліковано навчальних посібників  

174. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
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у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

175. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

176. отримано свідоцтв авторського права  

177. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

178. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

179. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

180. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

181. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  
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182. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

183. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

184. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

     

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

33. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

34. кількість публікацій (статей), усього 

Статті у фахових видання України: 

1. Cьомич М. І. Аналіз реалізації державної соціальної політики 

Полтавською обласною радою. Державне управління: удосконалення 

та розвиток. 2021. № 2. URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1960. DOI: 10.32702/2307-2156-

2021.2.1 

2. Cьомич М. І. Результативність впровадження механізмів 

4 

https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.2.1
https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.2.1
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соціальної пітримки громадян Полтавською обласною радою. 

Експерт: парадигми юридичних наук і держаного управління : 

електронне наукове видання : збірник. 2021. № 1 (13). Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2021. С. 191-201. 

Статті у провідних закордонних виданнях: 

1. Markina I., Somych N., Zamykula O. Management aspects of energy 

restructuring of agri-food enterprises. Modern science. 2021. №1. Prague. 

P. 31-37. 

 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 2 

35. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

185. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

186. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; 1 

187. опубліковано підручників  

188. опубліковано навчальних посібників 0 

189. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   
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           докторських;  

190. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

191. отримано свідоцтв авторського права  

192. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

193. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

194. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

195. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

196. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

197. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
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у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

198. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

199. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  (у переліку) 

 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 
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1 2 3 4 5 6 

1      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________ 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________ 

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 2021 р.  

Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 



 97 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього  

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього   

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 1 

6.1. 

з них: – Всеукраїнських наукових заходах 

Сьомич М. І., Горбатюк Л. М., Ткаченко К. О. Правове регулювання актуальних проблем інноваційної економіки 

в АПВ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Інновації управління 

продуктивністю поліпшення якості зерна пшениці озимої», присвячена пам’яті професора Г. П. Жемели. 

Полтава, 2021. С. 272-274. 

1 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах  

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього  

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього  

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2021 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Шупта Ірина Миколаївна 

Науковий ступінь кандидат педагогічних наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
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1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Микола Сьомич, 

Олександр Галич, Ольга Сердюк, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 

Тетяна Браславець. 

Тема: «Підвищення ефективності 

публічного управління на 

місцевому рівні», рік початку 2021, 

рік закінчення 2021 

Цивільно-правовий 

договір № 19 від 

06.07.2020 р., 

Громадська 

організація «Бюро 

гендерних стратегій 

і бюджетування» 

45,8 45,8 

1. Фактори посилення спроможності територіальних 

громад. 

2. Модель публічного управління. 

3. Нова термінологія. 

4. Аналіз спектру е-сервісів офіційних сайтів 

територіальних громад. 

5. Основні ознаки успішних стратегій місцевого 

розвитку. 

5 

Перехідні  (у переліку) 
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1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1 

Шупта І.М. , к.е.н., доцент, Тема НДР: 

«Конфлікти, стреси та маніпулювання 

в управлінській і публічній 

діяльності» (2016-2021 рр.) 

 

36. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

37. кількість публікацій (статей), усього 

Шупта І. М. Фрірайтинг в як техніка розвитку публічного службовця 

:  Збірник наукових праць «Право та державне управління». 

(Категорія «Б») № 4/2021. (готується до друку 12 листопада 2021 р.). 

2 
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S. Zakharin,  S. Stoyanova-Koval, І. Kychko,  V. Marhasova, I. 

Shupta. Strategic Management of the Investment Process in the 

Agricultural Sector (for Example, Agricultural Enterprises and the Food 

Industry). Journal of Optimization in Industrial Engineering Vol.14, Issue 

1, Winter & Spring 2021, 209218 DOI: 10.22094/JOIE.2020.677867  

(Congratulation  Journal indexed by Scopus). URL: 

http://www.qjie.ir/article_677867_0.html. 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 1 

38. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

200. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

201. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном;  

202. опубліковано підручників  

203. опубліковано навчальних посібників  

204. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

205. отримано охоронних документів, усього  

http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2710145&_au=Sergii++Zakharin
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718577&_au=Svitlana++Stoyanova-Koval
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718578&_au=Iryna++Kychko
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718579&_au=Viktoriya++Marhasova
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718580&_au=Iryna++Shupta
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718580&_au=Iryna++Shupta
http://www.qjie.ir/article_677867_0.html
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у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

206. отримано свідоцтв авторського права  

207. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

208. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

209. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

210. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

211. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

212. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   
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          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

213. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

214. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

39. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

40. кількість публікацій (статей), усього 

Шупта І. М. Фрірайтинг в як техніка розвитку публічного службовця 

:  Збірник наукових праць «Право та державне управління». 

(Категорія «Б») № 4/2021. (готується до друку 12 листопада 2021 р.). 

S. Zakharin,  S. Stoyanova-Koval, І. Kychko,  V. Marhasova, I. 

Shupta. Strategic Management of the Investment Process in the 

Agricultural Sector (for Example, Agricultural Enterprises and the Food 

Industry). Journal of Optimization in Industrial Engineering Vol.14, Issue 

1, Winter & Spring 2021, 209218 DOI: 10.22094/JOIE.2020.677867  

(Congratulation  Journal indexed by Scopus). URL: 

http://www.qjie.ir/article_677867_0.html. 

2 

у т.ч.,  1 

http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2710145&_au=Sergii++Zakharin
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718577&_au=Svitlana++Stoyanova-Koval
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718578&_au=Iryna++Kychko
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718579&_au=Viktoriya++Marhasova
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718580&_au=Iryna++Shupta
http://www.qjie.ir/?_action=article&au=2718580&_au=Iryna++Shupta
http://www.qjie.ir/article_677867_0.html
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у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 1 

41. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

215. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

216. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; 0 

217. опубліковано підручників  

218. опубліковано навчальних посібників  

219. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

220. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

221. отримано свідоцтв авторського права  

222. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  



 106 

223. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

224. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

225. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

226. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

227. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

228. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

229. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
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1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  (у переліку) 

 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________ 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________ 

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 2021 р.  

Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього  

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  
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3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  1 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 1 

4.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього   

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 2 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 0 

6.2. 

           – Міжнародних наукових заходах 

Шупта І. М., Хорошун К. О. Психологічне насилля в робочих відносинах публічного службовця. Матеріали  ІІ  

Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і наука сучасності: міжгалузева проблематика і розвиток 

наук». », 29 жовтня 2021 року м. Кембридж-Вінниця (США, Україна). Видавництво Європейська Наукова 

платформа, 2021. С. 43-45. 

Шупта І. М., Загорулько К. О.  Роль та значення техніки фрірайтингу в процесі саморозвитку публічного 

службовця. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і наука сучасності: міжгалузева 

проблематика і розвиток наук», 29 жовтня 2021 року м. Кембридж-Вінниця (США, Україна). Видавництво 

Європейська Наукова платформа, 2021. С. 45-47. 

2 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 0 

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього 4 

8.1. з них: – Всеукраїнських 0 

8.2.            – Міжнародних 0 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього  

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2021 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Мирна Ольга Володимирівна 

Науковий ступінь кандидат економічних наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
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1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Микола Сьомич, 

Олександр Галич, Ольга Сердюк, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 

Тетяна Браславець. 

Тема: «Підвищення ефективності 

публічного управління на 

місцевому рівні», рік початку 2021, 

рік закінчення 2021 

Цивільно-правовий 

договір № 19 від 

06.07.2020 р., 

Громадська 

організація «Бюро 

гендерних стратегій 

і бюджетування» 

45,8 45,8 

1. Фактори посилення спроможності територіальних 

громад. 

2. Модель публічного управління. 

3. Нова термінологія. 

4. Аналіз спектру е-сервісів офіційних сайтів 

територіальних громад. 

5. Основні ознаки успішних стратегій місцевого 

розвитку. 

5 

Перехідні  (у переліку) 
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1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1 

Мирна О.В., к.е.н., доцент, тема НДР: 

«Формування системи публічного 

управління ресурсами підприємств» 

(2016-2021 рр.) 

 

42. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

43. кількість публікацій (статей), усього 

Volodymyr I. Kravchenko, Lina V. Bondareva, Roman Yu. Bykov, 

Larisa V. Danilova, Olha V. Myrna (2021) Financial Decentralization as 

A Key Factor in the Socio-Economic Development of Territorial Entities. 

2 



 113 

Universal Journal of Accounting and Finance, Vol 9, No 3, 2021. URL: 

http://www.hrpub.org/download/20210630/UJAF22-12291832.pdf 

[Scopus] Фінансова децентралізація як ключовий фактор соціально-

економічного розвитку територіальних суб’єктів. 

Panasenko N., Myrna O., Svitlychna A. Integrated assessment of the 

corruption level. Economic Annals-XXI. № 7-8. 2021. (прийнято до 

друку) 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 1 

44. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

230. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

231. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

232. опубліковано підручників  

233. опубліковано навчальних посібників  

234. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

235. отримано охоронних документів, усього  
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у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

236. отримано свідоцтв авторського права  

237. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

238. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

239. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

240. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

241. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

242. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   
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          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

243. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

244. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

45. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

46. кількість публікацій (статей), усього 

Volodymyr I. Kravchenko, Lina V. Bondareva, Roman Yu. Bykov, 

Larisa V. Danilova, Olha V. Myrna (2021) Financial Decentralization as 

A Key Factor in the Socio-Economic Development of Territorial Entities. 

Universal Journal of Accounting and Finance, Vol 9, No 3, 2021. URL: 

http://www.hrpub.org/download/20210630/UJAF22-12291832.pdf 

[Scopus] Фінансова децентралізація як ключовий фактор соціально-

економічного розвитку територіальних суб’єктів. 

Panasenko N., Myrna O., Svitlychna A. Integrated assessment of the 

corruption level. Economic Annals-XXI. № 7-8. 2021. (прийнято до 

друку) 

2 

у т.ч.,  1 
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у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 1 

47. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

245. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

246. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; 0 

247. опубліковано підручників  

248. опубліковано навчальних посібників  

249. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

250. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

251. отримано свідоцтв авторського права  

252. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  
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253. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

254. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

255. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

256. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

257. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

258. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

259. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
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1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  (у переліку) 

 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________ 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________ 

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 2021 р.  

Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього 1 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього 1 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 
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3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
1 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  1 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 1 

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  0 

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 0 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 9 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 0 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 0 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього 2 

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього  

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2021 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Щетініна Тетяна Олексіївна 

Науковий ступінь кандидат історичних наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
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1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Микола Сьомич, 

Олександр Галич, Ольга Сердюк, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 

Тетяна Браславець. 

Тема: «Підвищення ефективності 

публічного управління на 

місцевому рівні», рік початку 2021, 

рік закінчення 2021 

Цивільно-правовий 

договір № 19 від 

06.07.2020 р., 

Громадська 

організація «Бюро 

гендерних стратегій 

і бюджетування» 

45,8 45,8 

1. Фактори посилення спроможності територіальних 

громад. 

2. Модель публічного управління. 

3. Нова термінологія. 

4. Аналіз спектру е-сервісів офіційних сайтів 

територіальних громад. 

5. Основні ознаки успішних стратегій місцевого 

розвитку. 

5 

Перехідні  (у переліку) 
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1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1   

48. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

49. кількість публікацій (статей), усього  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
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за кордоном (у міжнародних виданнях);  

50. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

260. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

261. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

262. опубліковано підручників  

263. опубліковано навчальних посібників  

264. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

265. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

266. отримано свідоцтв авторського права  

267. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

268. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
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у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

269. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

270. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

271. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

272. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

273. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

274. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 



 126 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

51. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

52. кількість публікацій (статей), усього 

Дорофєєв О. В., Щетініна Т. О., Якубенко О. П. Формування 

центральних органів виконавчої влади у сфері електронного 

урядування. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування 

та національна безпека». 2021. № 4 (20). (Index Copernicus) (подано 

до друку; оприлюднення на сайті після 31.10.2021 р.) 

1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

53. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

0 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 
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275. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

276. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

277. опубліковано підручників  

278. опубліковано навчальних посібників 1 

279. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

280. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

281. отримано свідоцтв авторського права  

282. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

283. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

284. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

285. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   
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          методів, теорій;  

286. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

287. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

288. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

289. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  (у переліку) 

 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 
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відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________ 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________ 

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 2021 р.  

Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________ 
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Результати впровадження 

________________________________________________________________________________________________ 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього 4 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього 0 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  1 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 1 

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  0 

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 0 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 5 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 1 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 4 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

7.1 з них,  самостійно студентами  
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8. Кількість студентських наукових заходів, усього 1 

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього  

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2021 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Панасенко Наталія Леонідівна 

Науковий ступінь кандидат економічних наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
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1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Микола Сьомич, 

Олександр Галич, Ольга Сердюк, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 

Тетяна Браславець. 

Тема: «Підвищення ефективності 

публічного управління на 

місцевому рівні», рік початку 2021, 

рік закінчення 2021 

Цивільно-правовий 

договір № 19 від 

06.07.2020 р., 

Громадська 

організація «Бюро 

гендерних стратегій 

і бюджетування» 

45,8 45,8 

1. Фактори посилення спроможності територіальних 

громад. 

2. Модель публічного управління. 

3. Нова термінологія. 

4. Аналіз спектру е-сервісів офіційних сайтів 

територіальних громад. 

5. Основні ознаки успішних стратегій місцевого 

розвитку. 

5 

Перехідні  (у переліку) 
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1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1   

54. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

55. кількість публікацій (статей), усього  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 



 135 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

56. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

290. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

291. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

292. опубліковано підручників  

293. опубліковано навчальних посібників  

294. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

295. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

296. отримано свідоцтв авторського права  

297. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

298. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
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у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

299. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

300. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

301. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

302. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

303. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

304. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

57. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

58. кількість публікацій (статей), усього 

Panasenko N., Myrna O., Svitlychna A. Integrated assessment of the 

corruption level. Economic Annals-XXI. № 7-8. 2021. (прийнято до 

друку) 

1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 0 

59. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

305. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  
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306. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

307. опубліковано підручників  

308. опубліковано навчальних посібників  

309. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

310. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

311. отримано свідоцтв авторського права  

312. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

313. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

314. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

315. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

316. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  
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у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

317. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

318. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

319. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  (у переліку) 

 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 
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 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________ 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________ 

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 2021 р.  

Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 
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Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра 

______________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього 0 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього 0 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  1 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 1 

4.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  0 

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 0 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад 0 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 1 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 0 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 0 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього 2 
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8.1. з них: – Всеукраїнських 0 

8.2.            – Міжнародних 0 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього  

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  

 

 

 

 


