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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 

9 

докторів наук 3 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 18 

з них,  
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 

4 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 2 

 з них,  із захистом дисертації 0 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 0 

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього 1 
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 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 (1.1.+ 1.2.) 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 (3.1.+ 3.2.) 2 

3.1. 
з них, 
про виконання науково-дослідних робіт 

0 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 2 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4.1.+4.2.+4.3.) 8 

4.1. 
з них, 
завершених  

0 

4.2. перехідних  6 

4.3. нових  2 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4. = 5.) 7 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього (5.2.+5.3.) 
1 

5.2.                               у т.ч., завершених (5.2. = 4.1.) 0 
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5.3.                                         перехідних 1 

/* Науково-дослідна робота (НДР) — робота пошукового, теоретичного та експериментального характеру, що виконується з метою 

визначення технічної можливості створення нової техніки і технологій. НДР поділяються на фундаментальні та прикладні.  

/* Завершені НДР – 2017 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

/* Перехідні НДР – 2017 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

/* Нові НДР – 2017 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.  

 

 

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 (1.1.+1.2.) 19 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
15 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  4 

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

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
3 

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 0 

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

імпакт-фактор 
0 

7. опубліковано монографій, усього 0 
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7.1. 
з них,  
за кордоном 

0 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  2 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
2 

9. опубліковано підручників 0 

10. опубліковано навчальних посібників 0 

11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.) 0 

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
0 

11.2. патентів на корисну модель 0 

12. отримано свідоцтв авторського права 0 

13. створено науково-технічної продукції (НТП) /*, усього  (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.) 3 

13.1. 
з них,  
нової техніки 

0 

13.2. технологій 0 

13.3. матеріалів 0 

13.4. сортів рослин та порід тварин 0 

13.5. методів, теорій 3 

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього  (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.) 0 

14.1. 
з них,  
нової техніки 

0 
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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  (15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) 3 

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 3 

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

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (16.1.+16.2.)  
0 

16.1. 
з них,  
у національних наукових конкурсах 

0 

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  (17.1.+17.2.)  
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 
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/* Наукова (науково-технічна) продукція (НТП) - науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації. 

 

 

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 

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. 

 
 

2.4. 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 2019 році 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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1     

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

2     

 
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.) 

1 2 3 4 5 

Національні наукові конкурси 

1     

2     

Міжнародні наукові конкурси 

1     

2     
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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.+1.2.+1.3.+1.4.) 2 

1.1. 
з них,  
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 

0 

1.2. міжнародних семінарів 0 

1.3. 

всеукраїнських конференцій, Інтернет – конференцій 

29.05.2019 Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформа адміністративно-територіального 
устрою в Україні: реалії та перспективи» (оргкомітет Лозинська Т.М., Мирна О.В., Сердюк О.І., Шупта 
І.М., Щетініна Т.О.) 
11.12.2019 ІІ Всеукраїнська 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 Т.О.) 

2 

1.4. всеукраїнських семінарів 0 

1.5. 
інших 

 
0 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 9 

2.1. 
з них,  
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 

0 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 0 

2.3. 

Інших (круглі столи) 
1. 21.05.2019 р. Круглий стіл з елементами інтерактивну «Ми відповідальні за тих, кого приручили»  
Студенти 1, 2 курсів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (організатори Лозинська Т. 
М., Мирна О. В., Сердюк О.І., Шупта І.М., Щетініна Т.О.) 

2. 27.06.2019 р. Науковий пікнік Студенти 1-3 курсів спеціальності «Публічне управління та 

9 
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адміністрування» (організатори Лозинська Т. М., Мирна О. В., Сердюк О.І., Шупта І.М., Щетініна Т.О. 
3. Конкурс творчих робіт школярів та юнацтва «Громада моєї мрії», 05.12.2019 р. (Лозинська Т. М., 
Сердюк О І., Мирна О. В., Шупта І. М.) 
4. Студентська наукова конференція за результатами вивчення навчальної дисципліни «Конфліктологія» 

на тему : «Стресс : ознаки, прийоми профілактики та подолання», 20 травня 2019 р. (Шупта І.М.) 
5. Студентська наукова конференція за результатами вивчення навчальної дисципліни «Конфліктологія» на 

тему : «Стресс : ознаки, прийоми профілактики та подолання», 24 травня 2019 р. (Шупта І.М.) 

6. Студентська наукова конференція за результатами вивчення навчальної дисципліни 
«САМОМЕНЕДЖМЕНТ» на тему : «Фізичний і психічний стан сучасного керівника як форма виразу 

його іміджу», 24 травня 2019 р. (Шупта І.М.) 
7. Круглий стіл «Фізичний і психічний стан керівника як форма виразу його іміджу». Полтава: ПДАА, 5 
листопада 2019 р. (Шупта І.М.) 
8. Міждисциплінарна студентська наукова конференція за результатами вивчення навчальних дисциплін 

«Етика державного службовця» «Правові засади адміністративної діяльності» для ЗВО 3 курсу 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» на тему: «Діяльність публічного службовця: 
співвідношення етичних, політичних і правових регуляторів», 
 грудень 2019 р. (Шупта І.М., Щетініна Т.О.) 

9. Студентська наукова конференція за результатами вивчення навчальної дисципліни «Конфліктологія» 
для ЗВО 2 курсу спеціальності 081 «Право» на тему: «Гармонія і хаос:  єдність чи конфлікт»,  
3 грудня 2019 р. (Шупта І.М.) 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 3 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 12 

5 Участь в експертних радах, журі 0яфІ 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 2 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  0 

8 
Інше (вказати) 0 

 
3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді (відповідно до складених Звітів про проведення 
наукових заходів (міжнародних, всеукраїнських) кафедрою): 
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№ 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 
Конференція, всеукраїнська Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика 

11.12.2019 

2 
Конференція, всеукраїнська Реформа адміністративно-територіального устрою в 

Україні: реалії та перспективи 
29.05.2019 

Студентські наукові заходи 

1 
Круглий стіл з елементами інтерактивну  Ми відповідальні за тих, кого приручили 

21.05.2019 р. 

2 
Науковий пікнік, «мозковий штурм» Соціальна відповідальність влади і громадянина: 

конституційний консенсус 
27.06.2019 р. 

3 
Конкурс творчих робіт школярів та юнацтва  Громада моєї мрії 

05.12.2019 р. 

4 

Студентська наукова конференція за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 
«Конфліктологія» 

Стресс : ознаки, прийоми профілактики та подолання 

20.05.2019 

5 
5. Студентська наукова конференція за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 

«Конфліктологія»  

Стресс : ознаки, прийоми профілактики та подолання 
24.05.2019 

6 
Студентська наукова конференція за 
результатами вивчення навчальної дисципліни 

«САМОМЕНЕДЖМЕНТ»  

Фізичний і психічний стан сучасного керівника як форма 
виразу його іміджу 24.05.2019 

7 
Круглий стіл  Фізичний і психічний стан керівника як форма виразу 

його іміджу 
05.11.2019 

8 

Міждисциплінарна студентська наукова 
конференція за результатами вивчення 
навчальних дисциплін «Етика державного 
службовця» «Правові засади адміністративної 

діяльності» для ЗВО 3 курсу спеціальності 281 
«Публічне управління та адміністрування»  

Діяльність публічного службовця: співвідношення 
етичних, політичних і правових регуляторів 

12.2019 
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9 

Студентська наукова конференція за 
результатами вивчення навчальної дисципліни 
«Конфліктологія» для ЗВО 2 курсу 
спеціальності 081 «Право» 

Гармонія і хаос:  єдність чи конфлікт 

03.12.2019 

 

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 
Лозинська Тамара Миколаївна, д. 
держ. упр., професор 

Голова організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 

11 грудня 2019 р. 

2 
Лозинська Тамара Миколаївна, д. 
держ. упр., професор 

Член спеціалізованої вченої ради Запорізького класичного приватного 
університету Д17.127.03 

Протягом 2019 р. 

3 
Лозинська Тамара Миколаївна, д. 

держ. упр., професор 

Член спеціалізованої вченої ради Полтавської державної аграрної 

академії Д44.887.01 
Протягом 2019 р. 

4 
Лозинська Тамара Миколаївна, д. 

держ. упр., професор 

Редакційна колегія збірника наукових праць ПДАА 

 
Протягом 2019 р. 

5 
Мирна Ольга Володимирівна, 
к.е.н., доцент 

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 

11 грудня 2019 р. 

6 
Дорофєєв Олександр Вікторович, 
д.е.н., доцент 

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 

11 грудня 2019 р. 

7 
Сердюк Ольга Іванівна, к.е.н., 
доцент 

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 

11 грудня 2019 р. 

8 
Шупта Ірина Миколаївна, к.п.н., 
доцент 

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 

11 грудня 2019 р. 

9 
Щетініна Тетяна Олексіївна, к.і.н., 
доцент 

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 

11 грудня 2019 р. 

10 
Черчатий Олександр Іванович, 
к.держ.упр. 

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 

11 грудня 2019 р. 

11 
Лозинська Тамара Миколаївна, д. 

держ. упр., професор 

Голова організаційного комітету Науково-практичної конференції 

«Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та 
29 травня 2019 р. 
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перспективи» 

12 
Мирна Ольга Володимирівна, 
к.е.н., доцент 

Член організаційного комітету Науково-практичної конференції 
«Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та 

перспективи» 

29 травня 2019 р. 

13 
Сердюк Ольга Іванівна, к.е.н., 
доцент 

Член організаційного комітету Науково-практичної конференції 
«Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та 
перспективи» 

29 травня 2019 р. 

14 
Шупта Ірина Миколаївна, к.п.н., 
доцент 

Член організаційного комітету Науково-практичної конференції 
«Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та 
перспективи» 

29 травня 2019 р. 

15 
Щетініна Тетяна Олексіївна, к.і.н., 
доцент 

Член організаційного комітету Науково-практичної конференції 

«Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та 
перспективи» 

29 травня 2019 р. 

16 
Писаренко Вячеслав Петрович, 
д.держ.упр. 

Член   редакційної  колегії  фахового науково-практичного журналу 
"Філософія публічного управління" 

Протягом 2019 р. 

17 
Писаренко Вячеслав Петрович, 
д.держ.упр. 

Член редакційної колегії фахового журналу   «Державно управлінські 
студії» 

Протягом 2019 р. 

 
 

 

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    
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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  
0 

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською 

міською радою та виконавчим комітатом, усього 
2 

3 
Співробітництво із вітчизняними організаціями, усього  0 

4 
Співробітництво із  закордонними організаціями, усього  0 

 

 
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  
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№ 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     

 

 

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

міською радою та виконавчим комітетом, 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 
Полтавська міська 
рада та виконавчий 
комітет 

Проходження студентами виробничих та 
переддипломних практик, тренінгів, інших виїзних 
занять 

Договір про проведення 
спільної навчально-
виробничої, практичної 
діяльності та сприяння 

у працевлаштуванні 
здобувачів вищої освіти 

Студентські статті, тези 
доповідей 
Звіти за результатами 
проходження практик 

Магістерські роботи 
Практичний досвід 

2 
Полтавська обласна 
рада 

Проходження студентами виробничих та 

переддипломних практик, тренінгів, інших виїзних 
занять, участь викладачів кафедри у розробці 
регіональних програмних документів 

Договір про проведення 
спільної навчально-
виробничої, практичної 

діяльності та сприяння 
у працевлаштуванні 
здобувачів вищої освіти 
Меморандум між 

Полтавською обласною 

Регіональна програма 

використання 
біоенергетичних технологій 
у тепло- та гарячому 
водопостачанні в 

Полтавській області на 
2017– 2020 роки 
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радою та Програмою 
розвитку Організації 
Об’єднаних Націй 
(ПРООН) в  рамках 

Проекту «Розвиток та 
комерціалізація 
біоенергетичних 
технологій у 

муніципальному 
секторі в Україні», що 
фінансується  Спільним 
проектом Програми 

розвитку ООН 
(ПРООН) та 
Глобального 
екологічного фонду 

(ГЕФ) 

 
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 нау ково-
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 Україна     

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1      

 
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 6 

з них,   

самостійно студентами 
0 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  0 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 2 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

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

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
1 

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

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 
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5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 2 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 2 

5.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) 2 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 2 

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 
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ДОДАТКИ 
ДОДАТОК 1 

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

додаються на ___________ арк. 

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

 

Копії отриманих свідоцтв авторського права у звітному періоді додаються на ___________ арк. 

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  

3  

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

1 

Syomych M.  Peculiarities of public management of environmental and economic security of a region [monog.] / Syomych 
M.  // Security of the XXI century: national and geopolitical aspects [collective monograph]. – in edition I. Markina. – 

Nemoros s.r.o., 2019. – P. 312-319. 

2 
Lozynska T., Kompanets O. Providing training for persons for public administration //Management of 21 st century: 
globalization challenges. Issue 2: Collective monograph. – Prague 1 Czech Republic, 2019. P. 327-333. 

3 1.  
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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 . 

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  

2  

3  

 
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 
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1      

2      

Свідоцтва авторського права 

1      

2      
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на 77 арк. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2019 РІК 

 

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

Науковий ступінь професор 

Вчене звання д. держ. упр. 

Посада завідувач кафедри 

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) 
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№ 

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 

 

1.3. 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) 

 

/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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1 
0 0 0 0 0 0 

2 
      

 

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  – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.  
1 

Лозинська Т. М. «Ефективність 
використання місцевих ресурсів 
громадами міст обласного 
значення», 08.07.2019 р. – 

31.12.2019 р. 

08.07.2019 р., 

№23/4/1, 
Полтавський 
обласний фонд 
«Фонд розвитку 

громад 
«Ініціатива»» 

12 12 

Кваліфікована консультація з питань 
використання трудових ресурсів, просторовий 
розвиток, виконання бюджетів на тему 
«Ефективність використання місцевих 

ресурсів громадами міст обласного значення» 

1 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2019 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). 
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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) 

 

/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

 

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 

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 
професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 
управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

Публікації у виданнях, що включені до переліку наукових фахових 
видань України: 

1. Лозинська Т. М. Обґрунтування концепції моделі державної 

політики сільського розвитку / Т. М. Лозинська, Ю.С. Малько // 
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2019. – № 1. – 
[Електронний ресурс]. – Ресурс доступ: https://www.inter-
nauka.com/issues/2019/1/4619/ 

2. Лозинська Т. М. Економічна ефективність виготовлення 
палива з відходів рослинництва / Т. М. Лозинська, Руденко Р. Ю. // 
Міжнародний науковий журнал Інтернаука серія: Економічні науки». 
– Вип.2. – 2019.  Режим доступу: https://www.inter-

nauka.com/issues/economic2019/2/4761. 
3. Лозинська Т. М. Оцінка вигід і втрачених можливостей 

розвитку міст обласного значення в процесі децентралізації 
управління /Т. М. Лозинська //Наукові розробки, передові технології, 

інновації: матеріали V Міжнародної науково-практичної 
конференції. – Prague: Nemoros s.r.o., 2019. – С. 140-149. 

3 

https://www.inter-nauka.com/issues/2019/1/4619/
https://www.inter-nauka.com/issues/2019/1/4619/
https://www.inter-nauka.com/issues/economic2019/2/4761
https://www.inter-nauka.com/issues/economic2019/2/4761
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2 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 
професор, тема НДР: «Формування 

державної політики сільського 

розвитку в Україні» (2016-2021 р.) 

- 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, 
що не включені до переліку наукових фахових видань України: 
1. Лозинська Т. М. Криза методології державного управління в 

економічній сфері / Т. М. Лозинська // Формування та перспективи 

розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до 
Європейського простору: Матеріали ІI Міжнародної заочної наук.-
практ. конф. Полтава: 2019. – С. 330-332  [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/15х96kr88e4UX20mQ... 

2. Лозинська Т. М. Напрями державної підтримки малих 
підприємств у зарубіжних країнах / Т. М. Лозинська, Т. Я. 
Кириченко // Зб. наукових праць наук.-практичної конференції проф. 
– виклад. складу ПДАА за підсумками наук.-дослід. роботи в 2018 р. 

(м. Полтава, 16-17 травня 2019 р.). – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – С. 
55-56  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
file:///C:/Users/1/Downloads/%D%9C%Do%BO%... 
3. Лозинська Т. М. Зміни до Конституції України в частині 

децентралізації влади та їх вплив на сільський розвиток //Проблеми і 
перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора в умовах 
інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім. В. 

В. Докучаєва, 3-4 жовтня 2019 р. У 2 ч. Ч. 1.Харків: ХНАУ, 2019. С. 
77-80. 
4. Лозинська Т. М. Можливості імплементації зарубіжної практики 

захисту прав працівників сфери освіти //Адаптація правової системи 

України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні 
аспекти : матеріали IV Всеукраїнської за міжнародною участю 
науково-практичної конференції (м. Полтава, 23-24 жовтня 2019 
року) : у 2-х ч.  Полтава : Россава, 2019.  Ч.1.  С. 91-94. 

5. Лозинська Т. М., Жайворонок Ж. А. Формування економічної 
основи розвитку громад //Сучасна парадигма публічного управління 
: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За 
наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В.  Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 17–18 жовтня 2019 р. С. 300-304. 

5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

file:///C:/Users/1/Downloads/%25Dњ%25Do%25BO%25
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/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 

 
 

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 – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.  

1 Науковий керівник:  

 

 наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами 
х 

1. 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 
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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 

8. опубліковано підручників 0 

опубліковано навчальних посібників 0 

9. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  0 

           докторських; 0 

10. отримано охоронних документів, усього 0 

у т.ч., патентів на винаходи,  0 

          патентів на корисну модель;  0 

11. отримано свідоцтв авторського права 0 

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

у т.ч., національних; 0 

          міжнародних; 0 

13. 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 

14. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 
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15. 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 

16. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

17. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 
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          методів, теорій; 0 

18. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

4 

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

наукових премій 
1 

 

 

 
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 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 
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№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 0 

з них,   

самостійно студентами 
0 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  0 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 2 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

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

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
2 

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

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 
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7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
0 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2019 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Писаренко В'ячеслав Петрович 

Науковий ступінь доцент 

Вчене звання д.держ.упр. 

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  

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 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) 

 

/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 
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2 
      

 

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  – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.  
1 

      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2019 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) 

 

/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
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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 

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 
професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 
управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР: 
Vyacheslav Pysarenko (Poltava-Ukraine) Biometric date of human and 

identification: use technologies.   /Dasic, P. (editor): Proceedings of the 
19th International Conference "Rese19arch and Development in 
Mechanical Industry" 12-15 September 2019, Belgrade 
(Serbia) : SaTCIP Publisher Ltd., 2019. – 335 pp. (ІДЕНТИФІКАЦІЯ І 

БІОМЕТРИЧНІ ДАНІ ЛЮДИНИ: ТЕХНОЛОГІЇ ЩО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ )   - буде у зарубіжному виданні  

1 

2 

Писаренко В. П., д.держ.упр., доцент, 

тема НДР: «Організаційно-правові 
засади електронного документування 

в діяльності органів публічного 
управління» (2015-2020 р.) 

- 

Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР: 
Pysarenko, V.; Dorohan- Pysarenko, L. & Kantsedal, N.: Application 

of new data formats for electronic document management in government 
bodies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 

568 (2019), Article no. 012102: pp. 1-6. ISSN 1757-8981. 
doi:10.1088/1757-899X/568/1/012112.  (Scopus) 

 Pysarenko, V.; Dorohan-Pysarenko, L. & Kantsedal, N.: The method 
of identity verification when signing electronic documents based on 

biometric means of identification. IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering, Vol. 568 (2019), Article no. 012103: pp. 1-7. 
ISSN 1757-8981. doi: 10.1088/1757-899X/568/1/012113. (Scopus) 

2 

     

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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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 

держав

ної 

реєстр

ації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

     

2.6. Нові /* (у переліку) 

 

/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.  

1 Науковий керівник:  
 

 наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами 
х 

2. 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 
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у т.ч., за кордоном; 0 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  0 

у т.ч., за кордоном; 0 

20. опубліковано підручників 0 

опубліковано навчальних посібників  

21. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  0 

           докторських; 0 

22. отримано охоронних документів, усього 0 

у т.ч., патентів на винаходи,  0 

          патентів на корисну модель;  0 

23. отримано свідоцтв авторського права 0 

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

у т.ч., національних; 0 

          міжнародних; 0 

25. 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 

26. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

27. створено науково-технічної продукції (НТП)  0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 
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          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

28. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

29. 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 

30. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

0 
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31. 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: 

 

№

 

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 
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з них,   

самостійно студентами 
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 

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 2019 РІК 

 

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

Науковий ступінь доцент 

Вчене звання к. 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  

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 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) 

 

/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 



 46 

2 
      

 

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  – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.  
1 

Сердюк О.І. «Ефективність 
використання місцевих ресурсів 

громадами міст обласного 
значення», 08.07.2019 р. – 
31.12.2019 р. 

08.07.2019 р., 
№23/4/2, 
Полтавський 

обласний фонд 
«Фонд розвитку 
громад 
«Ініціатива»» 

6,5 6,5 

Кваліфікована консультація з питань 
використання трудових ресурсів, просторовий 

розвиток, виконання бюджетів на тему 
«Ефективність використання місцевих 
ресурсів громадами міст обласного значення» 

1 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2019 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). 
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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) 

 

/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

 

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 

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 
професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 
управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР: 
1. Сердюк О. І., Мирна О. В.,  Щетініна Т. О., Колотій Ю. С. Чинники 
розбудови інституційної спроможності агенцій регіонального 

розвитку. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування 
та національна безпека». №1. 2019. URL : https://www.inter-
nauka.com/issues/administration2019/1/4904 (дата звернення: 
04/11/2019). (Гугл Академія,  ResearchBib, Polish Scholarly 

Bibliography (PBN), Electronic Journals Library,  Bielefeld Academic 

Search Engine (BASE), CrossRef) 0,8 ум. др. арк. 

2. Сердюк О. І., Горбатюк Л. М., Божко Б. В. Впровадження 
інноваційних форм навчання в систему підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 
полтавської області. Державне управління: удосконалення та 
розвиток. № 10. 2019. URL : 
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/44.pdf (дата звернення: 

04/11/2019) (Index Copernicus). 0,66 ум. др. арк. 
3. Тернова Т. І., Кругла Н. А., Сердюк О. І. Інформаційні технології в 

3 

https://www.inter-nauka.com/issues/administration2019/1/4904
https://www.inter-nauka.com/issues/administration2019/1/4904
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/44.pdf
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автоматичних системах управління. Стандартизація, сертифікація, 
якість. №4 (116). 2019. С. 31-36. 0,38 ум. др. арк. 

 

Сердюк Ольга Іванівна, доцент,   
к. е. н. Управління та адміністрування 

у сфері використання людських 
ресурсів (2016-2020 рр.) 

- 

Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР: 
1. Сердюк О. І., Мирна О. В.,  Щетініна Т. О., Колотій Ю. 
С. Чинники розбудови інституційної спроможності агенцій 

регіонального розвитку. Електронне наукове видання «Публічне 
адміністрування та національна безпека». №1. 2019. URL : 
https://www.inter-nauka.com/issues/administration2019/1/4904 (дата 
звернення: 04/11/2019). (Гугл Академія,  ResearchBib, Polish 

Scholarly Bibliography (PBN), Electronic Journals Library,  Bielefeld 

Academic Search Engine (BASE), CrossRef) 0,8 ум. др. арк. 

2. Сердюк О. І., Горбатюк Л. М., Божко Б. В. Впровадження 
інноваційних форм навчання в систему підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 
полтавської області. Державне управління: удосконалення та 
розвиток. № 10. 2019. URL : 
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/44.pdf (дата звернення: 

04/11/2019) (Index Copernicus). 0,66 ум. др. арк. 
3. Тернова Т. І., Кругла Н. А., Сердюк О. І. Інформаційні технології в 

автоматичних системах управління. Стандартизація, сертифікація, 

якість. №4 (116). 2019. С. 31-36. 0,38 ум. др. арк. 

3 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 
 
 

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 

https://www.inter-nauka.com/issues/administration2019/1/4904
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/44.pdf
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2.6. Нові /* (у переліку) 

 

/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.  

1 Науковий керівник:  
 

 наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами 
х 

3. 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 

32. опубліковано підручників 0 

опубліковано навчальних посібників 0 

33. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
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у т.ч., кандидатських,  0 

           докторських; 0 

34. отримано охоронних документів, усього 0 

у т.ч., патентів на винаходи,  0 

          патентів на корисну модель;  0 

35. отримано свідоцтв авторського права 0 

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

у т.ч., національних; 0 

          міжнародних; 0 

37. 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 

38. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

39. 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 

40. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 0 
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у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

41. 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 

42. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

0 

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

наукових премій 
0 
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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 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 3 

з них,   

самостійно студентами 
0 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  0 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 0 
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3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

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 2019 РІК 

 

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

Науковий ступінь доцент 

Вчене звання к. п. н 

Посада доцент 

 

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  

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 



 55 

(рік початку і закінчення) 
план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

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) 

 

/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 
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2 
      

 

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  – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.  
1 

0 0 0 0 0 0 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2019 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) 
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/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

 
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 

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 
ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР: 
Шупта І.М., Стебліський В. О. Психологічне здоров’я державного 
службовця як морально-етична складова професійної діяльності. 

Публічне управління та адміністрування в Україні. Випуск 13/2019 
(прийнято до друку, друкований екземпляр на руках буде в грудні). 

1 

2 

Шупта Ірина Миколаївна, доцент,   
к. п. н. Конфлікти, стреси та 

маніпулювання в управлінській і 
публічній діяльності (2016-2020 рр.) 

 

Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР: 
1. Шупта І. М. Методи психологічної активізації креативного 
мислення в процесі професійної підготовки управлінських кадрів: 
шість капелюхів мислення. Збірник наукових праць науково-

практичної конференції професорсько-викладацького складу 
Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково -
дослідної роботи в 2018 році (м. Полтава, 16-17 травня 2019 року). 
Полтава : РВВ ПДАА. 2019. С.62-65. 

2. Шупта І.М. Публічний лекторій як форма проведення 
інтелектуального дозвілля сучасного городянина в креативному 
просторі міста : «РЕФОРМА АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції, 29 травня 2019 р. / за заг. ред. Т. М. Лозинської : 
Полтава: Дивосвіт, 2019. С. 220-224. 

2 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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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) 

 

/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.  

1 Науковий керівник:  
 

 наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами 
х 

4. 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 
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опубліковано монографій, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  0 

у т.ч., за кордоном; 0 

44. опубліковано підручників 0 

опубліковано навчальних посібників 0 

45. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  0 

           докторських; 0 

46. отримано охоронних документів, усього 0 

у т.ч., патентів на винаходи,  0 

          патентів на корисну модель;  0 

47. отримано свідоцтв авторського права 0 

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

у т.ч., національних; 0 

          міжнародних; 0 

49. 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 

50. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

51. створено науково-технічної продукції (НТП)  0 

у т.ч., нової техніки,  0 
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          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

52. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

53. 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 
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54. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

0 

55. 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: 

 

№
 

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 
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1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 1 

з них,   

самостійно студентами 
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 

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.) 1 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 1 

5.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) 1 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 1 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад 0 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, 0 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
0 

 



 63 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2019 РІК 

 

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

Науковий ступінь доцент 

Вчене звання к. е. н 

Посада доцент 

 

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  

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 



 64 

(рік початку і закінчення) 
план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

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) 

 

/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 
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2 
      

 

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  – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.  
1 

0 0 0 0 0 0 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2019 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) 
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/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

 
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 

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 
професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР: 
Сердюк О. І., Мирна О. В.,  Щетініна Т. О., Колотій Ю. С. Чинники 
розбудови інституційної спроможності агенцій регіонального 

розвитку. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та 
національна безпека». №1. 2019. URL : https://www.inter-
nauka.com/issues/administration2019/1/4904 (дата звернення: 
04/11/2019). (Гугл Академія,  ResearchBib, Polish Scholarly 

Bibliography (PBN), Electronic Journals Library,  Bielefeld Academic 

Search Engine (BASE), CrossRef) 0,8 ум. др. арк. 

1 

2 

Мирна Ольга Володимирівна, доцент,   
к. е. н. Формування системи 

публічного управління ресурсами 

підприємств (2016-2021 рр.) 

- 

Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР: 
Сердюк О. І., Мирна О. В.,  Щетініна Т. О., Колотій Ю. С. Чинники 
розбудови інституційної спроможності агенцій регіонального 
розвитку. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування 

та національна безпека». №1. 2019. URL : https://www.inter-
nauka.com/issues/administration2019/1/4904 (дата звернення: 
04/11/2019). (Гугл Академія,  ResearchBib, Polish Scholarly 

Bibliography (PBN), Electronic Journals Library,  Bielefeld Academic 

Search Engine (BASE), CrossRef) 0,8 ум. др. арк. 

1 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 
 
 

https://www.inter-nauka.com/issues/administration2019/1/4904
https://www.inter-nauka.com/issues/administration2019/1/4904
https://www.inter-nauka.com/issues/administration2019/1/4904
https://www.inter-nauka.com/issues/administration2019/1/4904
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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) 

 

/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.  

1 Науковий керівник:  
 

 наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами 
х 

5. кількість публікацій (статей), усього 1 

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

1 

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 
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у т.ч., за кордоном; 0 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  0 

у т.ч., за кордоном; 0 

56. опубліковано підручників 0 

опубліковано навчальних посібників 0 

57. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  0 

           докторських; 0 

58. отримано охоронних документів, усього 0 

у т.ч., патентів на винаходи,  0 

          патентів на корисну модель;  0 

59. отримано свідоцтв авторського права 0 

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

у т.ч., національних; 0 

          міжнародних; 0 

61. 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 

62. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

63. створено науково-технічної продукції (НТП)  0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 
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          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

64. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

65. 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 

66. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 
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67. 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: 

 

№

 

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 
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з них,   

самостійно студентами 
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 

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.) 1 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 1 

5.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) 1 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 1 

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 2019 РІК 

 

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

Науковий ступінь доцент 

Вчене звання кандидат історичних наук 

Посада доцент 

 

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  

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 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) 

 

/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 
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2 
      

 

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  – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2019 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) 
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/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

 
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 

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 
професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

1. Щетініна Т.О., Гнойовий Я.І., Манько С.В. Управління 
освітою органами місцевого самоврядування: історичні 
аспекти. Публічне управління і адміністрування в Україні. 
2019. № 14 (подано до друку) 
2. Сердюк О. І., Мирна О.В., Щетініна Т.О., Колотій Ю.С. 
Чинники розбудови інституційної спроможності агенцій 

регіонального розвитку.  Електронне наукове видання 
«Публічне адміністрування та національна безпека».  2019 
 № 1. URL: https://www.inter-
nauka.com/issues/administration2019/1/4904 

2 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 
 
 

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 
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1 2 3 4 5 

1 

Щетініна Т.О., к.і.н., доцент Тема 

НДР: «Теоретичні та правові аспекти 
ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2019-2013 рр.) 

 

1. Щетініна Т.О., Гнойовий Я.І., Манько С.В. Управління 
освітою органами місцевого самоврядування: історичні 
аспекти. Публічне управління і адміністрування в Україні. 
2019. № 14 (подано до друку) 

2. Сердюк О. І., Мирна О.В., Щетініна Т.О., Колотій Ю.С. 

Чинники розбудови інституційної спроможності агенцій 

регіонального розвитку.  Електронне наукове видання 

«Публічне адміністрування та національна безпека».  2019 

 № 1. URL: https://www.inter-

nauka.com/issues/administration2019/1/4904 

2 

2.6. Нові /* (у переліку) 

 

/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.  

1 Науковий керівник:  

Щетініна Т.О. 

 наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами 
х 

6. кількість публікацій (статей), усього 2 

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

2 

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 
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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 

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 
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          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 

          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 
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          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: 

 

№

 
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. 
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 1 

з них,   

самостійно студентами 
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 

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 
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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 2019 РІК 

 

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

Науковий ступінь доцент 

Вчене звання к.  держ. упр. 

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      

1 0 0 0 0 0 

 

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

№ Науковий керівник, тематика роботи,   Обсяг фінансування,  Результативні показники виконання  
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з/п строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

тис. грн. науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1      

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 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 

       

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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1 
0 0 0 0 0 0 

2 
      

 

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  – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2019 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 
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Завершені /*  (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

 
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 

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 
професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 
управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

Колективні монографії за кордоном   

1. Syomych M.  Peculiarities of public management of 
environmental and economic security of a region [monog.] / 
Syomych M.  // Security of the XXI century: national and 
geopolitical aspects [collective monograph]. – in edition I. 

Markina. – Nemoros s.r.o., 2019. – P. 312-319.  
Scopus 

1. Syomych M.  The peculiarities of implementing the world 
experience in the process of unshadowing the economy of 
Ukraine / Syomych M., Markina I., Nadraga V., Illiashenko 

O., Ishcheikin T.  // (International Journal of Management and 
Business Research. (Scopus,  перебуває на індексації). 

Фахові видання 

1. Сьомич М.І. Особливості державної політики 
підтримки малого бізнесу та підприємництва в України / 
М.І.  Сьомич // Публічне управління і адміністрування в 
Україні. Науковий журнал. – 2019. –  № 9/2019. –  С. 94-
101.  
2. Сьомич М.І.  Особливості сучасних моделей публічного 

4 
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управління / М. І.  Сьомич // Аспекти публічного 
управління, Науковий журнал. – 2019. – Том 7, № 4 – С.44-
52. 

     

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
 

 
 

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) 

 

/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.  

1 Науковий керівник:  
 

 наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами 
х 

7. 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 
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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 

80. опубліковано підручників 0 

опубліковано навчальних посібників 0 

81. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  0 

           докторських; 0 

82. отримано охоронних документів, усього 0 

у т.ч., патентів на винаходи,  0 

          патентів на корисну модель;  0 

83. отримано свідоцтв авторського права 0 

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

у т.ч., національних; 0 

          міжнародних; 0 

85. подано заявок на участь у наукових конкурсах  з метою 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

86. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

87. 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 

88. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

89. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  0 

у т.ч., нової техніки,  0 
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          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

90. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

0 

91. 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: 

 

№

 

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      

2      
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/* 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 

з них,   

самостійно студентами 
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 

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 
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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 

 
 



 92 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2019 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      

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  

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

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

1      

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 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 

       

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1 

0 0 0 0 0 0 
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2 
      

 

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  – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.  
1 

0 0 0 0 0 0 

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2019 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) 
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/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

 
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 

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 
ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

1. Дорофєєв О.В. Концептуальні основи управління економічним 
розвитком сільськогосподарських підприємств на принципах 

гармонійності / О.В. Дорофєєв // Економічний форум. – 2019. – № 4. – 
С. 115-122. Index Copernicus (0,58 д.а.).  

2. Дорофєєв О.В. Удосконалення системи управління 

економічним розвитком аграрних підприємств / О.В. Дорофєєв, В.Л. 
Вороніна, Ю.Г. Торяник // Інфраструктура ринка. – 2019. – Випуск 
36. – С. (подано до друку) (0,74 д.а.). 

3. Дорофєєв О.В. Дослідження параметрів оптимальності 
аграрного ринку / О.В. Дорофєєв // Східна Європа: економіка, бізнес 
та управління. – 2019. – Випуск 6 (23). – С. (подано до друку) (0,49 

д.а.). 

3 

     

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 
 
 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт 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 

     

2.6. Нові /* (у переліку) 

 

/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.  

1 Науковий керівник:  
 

 наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами 
х 

8. 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 
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у т.ч., за кордоном; 0 

92. опубліковано підручників 0 

опубліковано навчальних посібників 0 

93. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  0 

           докторських; 0 

94. отримано охоронних документів, усього 0 

у т.ч., патентів на винаходи,  0 

          патентів на корисну модель;  0 

95. отримано свідоцтв авторського права 0 

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

у т.ч., національних; 0 

          міжнародних; 0 

97. 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 

98. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

99. створено науково-технічної продукції (НТП)  0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 
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          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

100. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

101. 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 

102. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

0 
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103. 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: 

 

№

 

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      

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 
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з них,   

самостійно студентами 
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 

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 

 
 

 


