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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) 11 

з них,  

кандидатів наук 
8 

докторів наук 2 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 22 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
10 

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

 з них,  із захистом дисертації 1 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 1 

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

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

 

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

одиниць 

1. за держбюджетними темами, усього  0 

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
0 

1.2. спеціального фонду державного бюджету 0 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  0 

3. за господарськими договорами із замовниками  1 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
1 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 0 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  3 

4.1. 
з них, 

завершених  
0 

4.2. перехідних  3 

4.3. нових  0 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  3 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  
1 

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

 

 

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

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього  14 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
10 

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) 
7 

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 1 

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

імпакт-фактор 
0 

7. опубліковано монографій, усього 0 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
0 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 3 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
3 
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9. опубліковано підручників 0 

10. опубліковано навчальних посібників 0 

11. отримано охоронних документів, усього  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   0 

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 0 

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього   0 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
0 

14.2. технологій 0 

14.3. матеріалів 0 

14.4. сортів рослин та порід тварин 0 
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14.5. методів, теорій 0 

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

15.1. 
з них,  

нової техніки 
0 

15.2. технологій 0 

15.3. матеріалів 0 

15.4. сортів рослин та порід тварин 0 

15..5 методів, теорій 0 

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

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

16.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
0 

16.2. у міжнародних наукових конкурсах 0 

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

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

17.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
0 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах 0 

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

 

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

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

№ 

з/п 

Назва та автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

Місце впровадження 

(назва організації, 

Дата акту 

впровадження  

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 
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вчене звання) отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

відомча належність, 

адреса) 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

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

 

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

які мають імпакт-фактор, за формою: 
 

№ 

з/п 

Автори розробки  

(ПІБ, науковий 

ступінь,  

вчене звання) 

Назва роботи 

Назва видання,  

де опубліковано 

роботу 

Том, номер  

(випуск, перша-остання  

сторінки роботи) 

1 2 3 4 5 

Статті 

1 

Voznyuk 

A., Kubitskyi 

S., Balanovska T., 

Dorofyeyev O., Chip 

L.  

Synergetic simulation 

of managing processes 

in educational sphere 

in the contest of 

temporary self-ruled 

managerial target 

teams application. 

Financial and Credit 

Activity: Problems of 

Theory and Practice. 

2022. Vol. 3 (44). pp. 317-327. 

https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3749 (WoS) (фахове видання 

категорії А) 

 

Статті, прийняті редакцією до друку 

 

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

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

https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3749
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№ 

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     

 

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  2 

1.1. 

з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет – конференцій 

 

2 

1.2. міжнародних семінарів  

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет – конференцій 0 

1.4. всеукраїнських семінарів  

1.5. інших  
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2. Проведено студентських наукових заходів, усього   8 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
0 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 0 

2.3. 
інших (круглі столи) 

 
8 

3 

Участь в редакційних колегіях наукових журналів 

Лозинська Т.М. Член редакційної колегії журналу «Держава та регіони. Серія Публічне управління і 

адміністрування» – категорія Б (http://pa.stateandregions.zp.ua/); 

Лозинська Т.М. Член редакційної колегії журналу «Український журнал прикладної економіки» – 

категорія Б (http://ujae.org.ua/) 

2 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 10 

5 

Участь в експертних радах, журі 

Лозинська Т.М. Голова журі V Обласний конкурс творчих робіт для школярів та юнацтва «Громада моєї 

мрії». 08.12.2022 р. , м. Полтава 

Дорофєєв О.В. Участь в роботі журі V Обласний конкурс творчих робіт для школярів та юнацтва 

«Громада моєї мрії». 08.12.2022 р. , м. Полтава 

Сердюк О.І. Участь в роботі журі V Обласний конкурс творчих робіт для школярів та юнацтва «Громада 

моєї мрії». 08.12.2022 р. , м. Полтава 

3 

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): 
 

№ 

з/п 

Вид (конференція, семінар тощо),  

статус (міжнародна, всеукраїнська тощо) наукового заходу 
Тема наукового заходу 

Дата  

проведення 
1 2 3 4 

http://pa.stateandregions.zp.ua/
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Наукові заходи (крім студентських) 

1 

Міжнародна науково-практична конференція 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-

publichnogo-upravlinnya-ta-

administruvannya/programakonferenciyi071222.pdf 

ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Місцеве 

самоврядування в Україні та світі: 

теорія та практика» (голова 

оргкомітету Лозинська Т. М., члени 

оргкомітету Черчатий О. В., Дорофєєв 

О.В., Мирна О. В., Сердюк О.І., 

Панасенко Н.Л., Шупта І.М., Щетініна 

Т.О., Мац Т.П.) 

07.12.2022 

2 

Всепольська наукова онлайн-конференція  

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-

publichnogo-upravlinnya-ta-

administruvannya/konferenciya22032022.pdf 

Жінки в політиці – жіноча політика 

(членкиня наукового комітету 

Лозинська Т.М.) 

22.03.2022 

Студентські наукові заходи 

1 Круглий стіл 

Круглий стіл за результатами 

вивчення навчальної дисципліни 

«Правові засади адміністративної 

діяльності» для ЗВО 3 курсу 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» на 

тему: «Діяльність публічного 

службовця: співвідношення 

політичних і правових регуляторів» 

(21.12.2022 р., ПДАУ, м. Полтава) 

Панасенко Н.Л. 

21.12.2022 

2 
Студентська науково-практична конференція за підсумками 

проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик 

Студентська науково-практична 

конференція за підсумками 

проходження здобувачами вищої 

освіти виробничих практик (31 

березня - 1 квітня 2022 року 

м. Полтава) Шупта І.М. 

31 березня - 1 

квітня 2022 року 
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3 
Студентська науково-практична онлайн-конференція за результатами 

проходження виробничої практики 

Студентська науково-практична 

онлайн-конференція за результатами 

проходження виробничої практики 

здобувачами вищої освіти 3 курсу за 

ОПП Місцеве самоврядування (27 

жовтня 2022 року, ПДАУ, м. Полтава). 

Шупта І.М. 

27 жовтня 2022 

року 

4 
Студентська наукова конференція за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 

Студентська наукова конференція за 

результатами вивчення навчальної 

дисципліни «Стресостійкість та 

управління конфліктами» (21 грудня 

2022 року, ПДАУ, м. Полтава) Шупта 

І.М. 

21 грудня 2022 

року 

5 
Студентська наукова конференція за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 

Студентська наукова конференція за 

результатами вивчення навчальної 

дисципліни «Етика бізнесу»  

(21 грудня 2022 року, ПДАУ, м. 

Полтава) Шупта І.М. 

21 грудня 2022 

року 

6 
Студентська наукова конференція за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 

Студентська наукова конференція за 

результатами вивчення навчальної 

дисципліни «Етика ділового 

спілкування» (22 грудня 2022 року, 

ПДАУ, м. Полтава) Шупта І.М. 

22 грудня 2022 

року 

7 
Студентська наукова конференція за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 

Студентська наукова конференція за 

результатами вивчення навчальної 

дисципліни «Самоменеджмент» (29 

грудня 2022 року, ПДАУ, м. Полтава) 

Шупта І.М. 

29 грудня 2022 

року 

8 
V Обласний конкурс творчих робіт для школярів і юнацтва «Громада 

моєї мрії» 

V Обласний конкурс творчих робіт 

для школярів і юнацтва «Громада моєї 

мрії» (08 грудня 2022 року, ПДАУ, м. 

Полтава) Лозинська Т.М., Дорофєєв 

О.В., Сердюк О.І. 

08 грудня 2022 

року 



 14 

 

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

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

 

№ з/п 
Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) 

Вид участи  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  участі 

1 2 3 4 

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

професор 

Голова разової спеціалізованої вченої ради, склад затверджено наказом  в.о. ректора 

ПДАУ  від 25.10.2022р.  № 266. (зі змінами  у складі відповідно до наказу в.о. 

ректора від 23.02.2022 р.  № 298) з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації Карапиш Світлани Павлівни на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування 281 

Публічне управління та адміністрування. ПДАУ, 2022 р. URL: 

https://www.pdau.edu.ua/content/publichne-upravlinnya-ta-administruvannya. 

Назва дисертаційної роботи: «Трансформація державного управління розвитком 

загальної середньої освіти в інформаційному суспільстві» 

Дата захисту: 28.12.2022 рік о 12:00 

28.12.2022 р. 

2 
Лозинська Тамара Миколаївна, д. держ. 

упр., професор 

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

25.00.02 – механізми державного управління.  
Протягом 2022 р. 

3 
Лозинська Тамара Миколаївна, д. держ. 

упр., професор 

Голова організаційного комітету ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія та практика» 
07 грудня 2022 р. 

4 

Дорофєєв О.В., д.е.н., професор, Сердюк 

О.І., к.е.н., доцент, Черчатий О.І., 

к.держ.упр., доцент, Мирна О.В., к.е.н., 

доцент, Панасенко Н.Л., к.е.н., доцент, 

Шупта І.М., к.п.н., доцент, Щетініна 

Т.О., к.е.н., доцент, Мац Т.П., к.е.н., 

доцент 

Члени організаційного комітету ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія та практика» 
07 грудня 2022 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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2      

 

Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

 

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

звітному періоді, з них: 
 

№ з/п Показники 

Кількість документів,  

в рамках яких здійснюється 

співробітництво, одиниць 

1 Співробітництво із науковими установами Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук, усього 
 

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською 

міською радою, усього 
2 

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

 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

Договір про співпрацю між 

закладами вищої освіти від 04 вересня 

2018 р. (термін дії 5 р.) 

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Договір про співробітництво, 

організацію взаємовідносин та 

забезпечення мобільності здобувачів 

вищої освіти і науково-педагогічних 

працівників від 11 вересня 2020 р. 

(термін дії 5 років) 

4 
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, 

усього 
 

 

 

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

новітнім обладнанням, тощо ) 
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№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 

1 2 3 4 

1    

2    

 

 

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

академії наук України та національних галузевих академій наук  
 

№ з/п 
Назва наукової 

установи-партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 

 

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

підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб  
 

№ з/п 
Назва наукової 

установи-партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 
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4.5. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними організаціями у звітному періоді (надати 

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

технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

формою: 

№ з/п Країна партнер 
Назва наукової 

установи партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, 

тематика досліджень, видавнича 

діяльність, стажування студентів та 

аспірантів на базі академічних 

установ) 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 6 

Співробітництво із вітчизняними партнерами 

1      

2      

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1      

2      
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Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

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

діяльність студентів на кафедрі). 

На кафедрі публічного управління та адміністрування функціонує студентський науковий гурток «ТЕРИТОРІЯ НАУКИ». Керівник гуртка – 

Шупта І.М., доцент, к.п.н., доцент кафедри ПУА. ЗВО регулярно апробовують свої наукові досягнення, публікуючи тези доповідей в 

збірнику матеріалів наукових досягнень молодих учених кафедри ПУА «ТЕРИТОРІЯ НАУКИ». Беруть участь в організації та проведенні 

онлайн-конференцій, круглих столів. 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 

Сердюк О. І., Ситник А. П., Чорна А. С. Удосконалення механізму взаємодії органів місцевого самоврядування 

та громадськості у вирішенні питань місцевого значення. Держава та регіони. Серія Публічне управління та 

адміністрування. Управління: удосконалення та розвиток, №1 (75). 2022. URL: 

http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2022/1_2022.pdf (дата звернення: 21.11.2022). 

Somych M., Companets O. Improving the quality and efficiency of local self-government staffing policy: main trends 

and essence. Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 4: collective monograph / 

in edition D. Diachkov. Prague. Nemoros s.r.o. Czech Republic. 2022. Р. 43-49. (0,39 д.а.). 

Лозинська Т. М., Сліченко В. В. Державна підтримка малого бізнесу в Україні: проблеми та їх розв'язання. 

Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека".  2022. 

№3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-3-7966 (категорія Б). 0,25 д.а. 

Дорофєєв О. В., Дубинка О. М. Дослідження інформаційного механізму взаємовідносин органів державної 

влади та громадянського суспільства. Економічний простір. 2022. № 181. С. 99-104. URL: 

http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1159/1118 

 

4 

з них,   

самостійно студентами 
0 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України 0 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт  7 

http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2022/1_2022.pdf
https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-3-7966
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3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 7 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

науково-дослідних робіт, усього  
- 

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

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  0 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 0 

5.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 0 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад 0 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, 0 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
0 

 

Розділ 6. ІНШЕ 
 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 
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ДОДАТКИ 

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

 

 

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

 

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

 

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 . 

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

1 

Somych M., Companets O. Improving the quality and efficiency of local self-government staffing policy: main trends and essence. Security 

management of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 4: collective monograph / in edition D. Diachkov. Prague. Nemoros 

s.r.o. Czech Republic. 2022. Р. 43-49. (0,39 д.а.). 

2 

Лахижа М. І., Лозинська Т. М., Дорофєєв О. В. Стан розроблення концепції сталого розвитку в науці державного управління в 

Україні. Science and education for sustainable development: Monograph. Katowice, Poland: Publishing House of University of Technology, 

2022.  С. 833-841. http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/6ea021fc2983bafe60afd42fd5d707a2.pdf 

3 

Лахижа М. І., Лозинська Т. М., Дорофєєв О. В. Стан розроблення концепції сталого розвитку в науці державного управління в Україні.  

Science and education for sustainable development: Monograph. Katowice, Poland: Publishing House of University of Technology, 2022.  С. 

833-841. http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/6ea021fc2983bafe60afd42fd5d707a2.pdf 

  

http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/6ea021fc2983bafe60afd42fd5d707a2.pdf
http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/6ea021fc2983bafe60afd42fd5d707a2.pdf
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ДОДАТОК 4 
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Підручники 

1 . 

 

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 

  

  

 

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 
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Патенти 

      

      

      

Свідоцтва авторського права 

1      

2      

 

ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедр факультету в звітному періоді додається на 92 арк. 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2022 РІК 

 

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

Науковий ступінь доктор наук з державного управління 

Вчене звання професор 

Посада завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 

 

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

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

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

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

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
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Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Олександр Галич, Ольга 

Сердюк, Олександр Черчатий, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 
Щетініна, Наталія Панасенко, 

Тетяна Браславець. Тетяна Мац 

Тема: «Науково-методологічне 

обґрунтування Стратегії розвитку 

Котелевської селищної 

територіальної громади на 2022-

2027 рр.», рік початку 2022, рік 

закінчення 2021 

договір № 2 від 

07.11.2022 р., 

Виконавчий комітет 

Котелевської 
Селищної Ради 

Полтавського 

району Полтавської 

області 

25,0 25,0 

1. Стратегія розвитку Котелевської селищної 
територіальної громади на 2022-2027 рр. 

 

1 

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1  х 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

8. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  
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10. опубліковано підручників  

11. опубліковано навчальних посібників  

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

13. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

14. отримано свідоцтв авторського права  

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   
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          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

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

наукових премій 
 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 

1. Лозинська Т. М., Сліченко В. В. Державна підтримка малого 

бізнесу в Україні: проблеми та їх розв'язання. Електронне наукове 

видання "Публічне адміністрування та національна безпека".  2022. 

№3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-3-7966 (категорія Б). 

2. Lozynska T. M., Sych T. V., Diegtiar A. O., Lopushynskyi I. P., Vovk S. 

2 

https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-3-7966
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M. Areas of Improvement of Organization and Research of Educational 

Management Problems. Journal of Higher Education Theory and 

Practice. Vol. 21(15). 2021. P. 8-15. 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11934 (Scopus). 

(Проіндексована у 2022 р.) 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 1 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

Lozynska T. M., Sych T. V., Diegtiar A. O., Lopushynskyi I. P., Vovk S. M. 

Areas of Improvement of Organization and Research of Educational 

Management Problems. Journal of Higher Education Theory and 

Practice. Vol. 21(15). 2021. P. 8-15. 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11934 (Scopus). 

(Проіндексована у 2022 р.) 

1 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

23. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

24. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; 0 

25. опубліковано підручників  

26. опубліковано навчальних посібників  

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11934
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11934
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27. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

28. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

29. отримано свідоцтв авторського права  

30. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

31. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

32. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

33. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

34. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

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

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

36. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

3 

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

наукових премій 
 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Лозинська Т. М. Нові виклики продовольчої безпеки в 

Україні. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних 

комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали II Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції-: у 2 т. – Т. 1. Дніпро: 

Університет митної справи та фінансів, 2022. С. 49-52. URL:  

file:///C:/Users/1/Downloads/.pdf. 

2. Лозинська Т. М. Пріоритетні напрями реалізації 

державної молодіжної політики в Україні. Державне і муніципальне 

управління: теорія, методологія, практика: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 4–5 березня 2022 р. 

Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2022.  С. 8-12. 

3. Лозинська Т. М. Врахування положень концепцій «чорного 

лебедя» та «ідеального шторму» при ухваленні рішень в публічному 

управлінні. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: 

матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 

травня 2022 р. Полтава: ПДАУ, 2022. С. 571-576.  URL: 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/2908/maketzbirnykacom

pressed1.pdf  

4. Лозинська Т. Війна і можливості самоврядування. 

Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : матеріали міжнар. 

3 

file:///C:/Users/1/Downloads/.pdf
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наук.-практ. конф. (Київ, 7–8 черв. 2022 р.) / за заг. ред. Л. Г. Комахи. 

Київ : ННІ ПУДС КНУ імені Тараса Шевченка, 2022. С. 387-391.  

5. Лозинська Т. М., Глазов О. М. Досвід підготовки фахівців 

для сфери публічного управління в Україні та країнах ЄС: короткий 

порівняльний аналіз. Scientific and pedagogical internship 

“Modernization of professional education in the field of public 

management and administration: the case of Ukraine and the Republic of 

Poland”: Internchip proceedings, August 29-October 9, 2022. 

Wloclawek, 2022. P. 17-23. 

6. Лозинська Т. М. Особливості здійснення місцевого 

самоврядування в умовах воєнного стану. Державна політика щодо 

місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник 

матеріалів 13-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції; за 

наук. ред. проф. О. В. Чепелюк, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. 

Хмельницький: ХНТУ, 2022. С. 58-61. 

7. Лозинська Т. М., Стойка А. М. Трансформація державного 

контролю (нагляду) за дотриманням законності в місцевому 

самоврядуванні. Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія 

та практика : матеріали ІI Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Полтава, 07 грудня 2022 року; за заг. ред. Т. М. 

Лозинської, О. В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2022. С. 124-127. 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

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

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

 

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

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

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

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

його наявності. 

 

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

 

Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 

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

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

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 20     р.  
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Місце впровадження 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 

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

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

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

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

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

дослідних робіт, усього  
 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

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

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 0 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 0 
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7. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 

Лозинська Т. М., Сліченко В. В. Державна підтримка малого бізнесу в Україні: проблеми та їх розв'язання. 

Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека".  2022. 

№3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-3-7966 (категорія Б). 

1 

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього 1 

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

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

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  

 

https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-3-7966
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2022 РІК 

 

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

Науковий ступінь доцент 

Вчене звання д. е. н. 

Посада професор 

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

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

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1 0 0 0 0 0 

 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

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

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1 0 0 0 0 0 

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Олександр Галич, Ольга 

Сердюк, Олександр Черчатий, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 
Тетяна Браславець. Тетяна Мац 

Тема: «Науково-методологічне 

обґрунтування Стратегії розвитку 

Котелевської селищної 

територіальної громади на 2022-

2027 рр.», рік початку 2022, рік 

закінчення 2021 

договір № 2 від 

07.11.2022 р., 

Виконавчий комітет 

Котелевської 

Селищної Ради 
Полтавського 

району Полтавської 

області 

25,0 25,0 

1. Стратегія розвитку Котелевської селищної 

територіальної громади на 2022-2027 рр. 

 

1 
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Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2022 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2022 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) 

1  х 

4. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

5. кількість публікацій (статей), усього 

 
 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

6. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

38. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

39. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

40. опубліковано підручників  

41. опубліковано навчальних посібників  

42. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

43. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   
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          патентів на корисну модель;   

44. отримано свідоцтв авторського права  

45. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

46. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

47. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

48. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

49. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

50. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   
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          методів, теорій;  

51. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

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

наукових премій 
 

 

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

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

7. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

8. кількість публікацій (статей), усього 

Voznyuk A., Kubitskyi S., Balanovska T., Dorofyeyev O., Chip 

L. Synergetic simulation of managing processes in educational sphere in 

the contest of temporary self-ruled managerial target teams 

application. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and 

Practice. 2022. Vol. 3 (44). pp. 317-327. 

https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3749 (WoS) (фахове видання 

категорії А) 

Дорофєєв О. В., Дубинка О. М. Дослідження інформаційного 

механізму взаємовідносин органів державної влади та 

громадянського суспільства. Економічний простір. 2022. № 181. С. 

99-104. URL: 

http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1159/1118 

2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 
2 

https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3749
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України; 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 2 

9. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

Voznyuk A., Kubitskyi S., Balanovska T., Dorofyeyev O., Chip 

L. Synergetic simulation of managing processes in educational sphere in 

the contest of temporary self-ruled managerial target teams 

application. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and 

Practice. 2022. Vol. 3 (44). pp. 317-327. 

https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3749 (WoS) (фахове видання 

категорії А) 

1 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

53. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

54. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; 1 

55. опубліковано підручників  

56. опубліковано навчальних посібників 0 

57. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

58. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3749
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59. отримано свідоцтв авторського права  

60. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

61. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

62. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

63. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

64. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

65. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  
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66. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

2 

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

наукових премій 
 

0 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

1     

2.6. Нові /* (у переліку) 

 

/* Нові НДР – 2022 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 

10. 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 
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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. 

 



 47 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 1 

Дорофєєв О. В., Дубинка О. М. Дослідження інформаційного механізму взаємовідносин органів державної 

влади та громадянського суспільства. Економічний простір. 2022. № 181. С. 99-104. URL: 

http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1159/1118 

0 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України 0 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 1 

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.) 
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 2022 РІК 

 

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

Науковий ступінь кандидат економічних наук 

Вчене звання доцент 

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      

 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

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

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 
Олександр Дорофєєв 

Виконавці Олександр Галич, Ольга 

Сердюк, Олександр Черчатий, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 

Тетяна Браславець. Тетяна Мац 

Тема: «Науково-методологічне 

обґрунтування Стратегії розвитку 

Котелевської селищної 

договір № 2 від 
07.11.2022 р., 

Виконавчий комітет 

Котелевської 

Селищної Ради 

Полтавського 

району Полтавської 

області 

25,0 25,0 

1. Стратегія розвитку Котелевської селищної 

територіальної громади на 2022-2027 рр. 

 

1 



 51 

територіальної громади на 2022-

2027 рр.», рік початку 2022, рік 

закінчення 2021 

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1   
11. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 
х 
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аналогами 

12. кількість публікацій (статей), усього  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

13. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

80. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

81. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

82. опубліковано підручників - 

83. опубліковано навчальних посібників - 

84. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

85. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

86. отримано свідоцтв авторського права - 

87. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 
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у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

88. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

89. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

90. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

91. впроваджено результатів досліджень у виробництво, -- 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

92. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

93. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
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експертних радах тощо; 

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

наукових премій 
 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

14. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

15. кількість публікацій (статей), усього 

Belyalov T., Tripak M., Popil Y., Romanova V., Vilchynska O. Serdiuk 

O. The impact of university education on economic development 

countries. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Special Issue 

№: 11/02/XXIІ. (Vol. 11, Issue 2, Special Issue XXIІ. Р. 66-70. URL: 

http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110222/papers/A_11.pdf [WОS]. 

Babenko V., Yalyzaveta K., Shylovtseva N., Marenych T., Myrna O., 

Serdiuk O. IT Project Risk Management Model. In: Elhoseny, M., Yuan, 

X., Krit, Sd. (eds). Distributed Sensing and Intelligent Systems. Studies in 

Distributed Intelligence. Springer, Cham. 2022. Р. 29-39. URL: 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-64258-7_3. [Scopus] 

Сердюк О. І., Ситник А. П., Чорна А. С. Удосконалення механізму 

взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості у 

вирішенні питань місцевого значення. Держава та регіони. Серія 

Публічне управління та адміністрування. Управління: удосконалення 

та розвиток, №1 (75). 2022. URL: 

http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2022/1_2022.pdf (дата 

звернення: 21.11.2022). 

3 

http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110222/papers/A_11.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-030-64258-7_3
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2022/1_2022.pdf
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у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 2 

16. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

2 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

95. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

96. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

97. опубліковано підручників  

98. опубліковано навчальних посібників  

99. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

100. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

101. отримано свідоцтв авторського права  

102. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
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у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

103. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

104. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

105. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

106. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

107. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

108. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
1 
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експертних радах тощо; 

109. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  (у переліку) 

 

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

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

 

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

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

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

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

його наявності. 

 



 58 

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

 

Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 

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

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

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.  

Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавський державний аграрний університет, кафедра 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього 7 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього 1 
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2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

дослідних робіт, усього  
 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

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

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 5 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах  

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 1 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього 1 

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

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

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2022 РІК 

 

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

Науковий ступінь кандидат економічних наук 

Вчене звання професор 

Посада професор кафедри публічного управління та адміністрування 

 

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

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

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
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1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Олександр Галич, Ольга 

Сердюк, Олександр Черчатий, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 
Тетяна Браславець. Тетяна Мац 

Тема: «Науково-методологічне 

обґрунтування Стратегії розвитку 

Котелевської селищної 

територіальної громади на 2022-

2027 рр.», рік початку 2022, рік 

закінчення 2021 

договір № 2 від 

07.11.2022 р., 

Виконавчий комітет 

Котелевської 

Селищної Ради 
Полтавського 

району Полтавської 

області 

25,0 25,0 

1. Стратегія розвитку Котелевської селищної 

територіальної громади на 2022-2027 рр. 

 

1 
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Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1   

17. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

18. кількість публікацій (статей), усього  

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

України; 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

19. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

110. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

111. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

112. опубліковано підручників  

113. опубліковано навчальних посібників  

114. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

115. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

116. отримано свідоцтв авторського права  

117. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

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

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

119. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

120. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

121. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

122. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

123. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

124. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

20. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

21. кількість публікацій (статей), усього 

Oleksii Zoria, Ilona Yasnolob, Oleksandr Galych, Oleksandr 

Cherchatyi, Yurii Tiutiunnyk, Svitlana Tiutiunnyk, Tetiana Dugar, 

Oleksandr Kalian, Tetyana Mokiienko. Theoretical and methodological 

principles of investment support for innovation-oriented development of 

agrarian production. Journal of Environmental Management and 

Tourism, 2022 (Volume XIII, Summer), 3(59): 695 - 

706.  DOI:10.14505/jemt.v13.3(59).10 Іноземне видання (Scopus) 

 

1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

0 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 1 

22. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

1 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
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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 

125. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

126. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

127. опубліковано підручників  

128. опубліковано навчальних посібників  

129. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

130. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

131. отримано свідоцтв авторського права  

132. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

133. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

134. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

135. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   
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          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

136. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

137. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

138. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

139. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

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

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

 

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

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

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

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

його наявності. 

 

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

 

Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 

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

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

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 



 69 

Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.  

Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 

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

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

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

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

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

дослідних робіт, усього  
 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

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

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах  

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 0 
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7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього  

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

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

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2022 РІК 

 

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

Науковий ступінь кандидат педагогічних наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

 

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

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

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
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1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Олександр Галич, Ольга 

Сердюк, Олександр Черчатий, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 
Тетяна Браславець. Тетяна Мац 

Тема: «Науково-методологічне 

обґрунтування Стратегії розвитку 

Котелевської селищної 

територіальної громади на 2022-

2027 рр.», рік початку 2022, рік 

закінчення 2021 

договір № 2 від 

07.11.2022 р., 

Виконавчий комітет 

Котелевської 

Селищної Ради 
Полтавського 

району Полтавської 

області 

25,0 25,0 

1. Стратегія розвитку Котелевської селищної 

територіальної громади на 2022-2027 рр. 

 

1 
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Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1   

23. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

24. кількість публікацій (статей), усього 

 
 



 74 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

25. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

140. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

141. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном;  

142. опубліковано підручників  

143. опубліковано навчальних посібників  

144. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

145. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

146. отримано свідоцтв авторського права  

147. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  
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          міжнародних;  

148. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

149. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

150. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

151. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

152. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

153. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 
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154. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

26. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

27. кількість публікацій (статей), усього 

Шупта І. М. Вплив перфекціонізму та трудоголізму на прояви 

прокрастинації в роботі. Науково-виробничий журнал Держава та 

регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування. Випуск № 2,  

2022 р. 

1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

28. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 0 



 77 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

155. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

156. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

157. опубліковано підручників  

158. опубліковано навчальних посібників  

159. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

160. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

161. отримано свідоцтв авторського права  

162. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

163. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

164. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

165. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   
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          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

166. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

167. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

168. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

169. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

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

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

 

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

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

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

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

його наявності. 

 

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

 

Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 

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

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

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 2021 р.  
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Місце впровадження 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 

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

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

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

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

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

дослідних робіт, усього  
 

3.1. 

з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 

Переможиця І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2021/2022 навчальному році за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»: Катерина Шут (науковий керівник - доцент кафедри, к. 

пед. н., доцент Ірина Шупта 

1 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  
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6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього  

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах  

6.2.            – Міжнародних наукових заходах  

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього 6 

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

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

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2022 РІК 

 

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

Науковий ступінь кандидат економічних наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

 

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

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

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
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1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Олександр Галич, Ольга 

Сердюк, Олександр Черчатий, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 
Тетяна Браславець. Тетяна Мац 

Тема: «Науково-методологічне 

обґрунтування Стратегії розвитку 

Котелевської селищної 

територіальної громади на 2022-

2027 рр.», рік початку 2022, рік 

закінчення 2021 

договір № 2 від 

07.11.2022 р., 

Виконавчий комітет 

Котелевської 

Селищної Ради 
Полтавського 

району Полтавської 

області 

25,0 25,0 

1. Стратегія розвитку Котелевської селищної 

територіальної громади на 2022-2027 рр. 

 

1 
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Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1   

29. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

30. кількість публікацій (статей), усього 
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у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

31. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

170. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

171. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

172. опубліковано підручників  

173. опубліковано навчальних посібників  

174. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

175. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

176. отримано свідоцтв авторського права  

177. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  
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          міжнародних;  

178. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

179. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

180. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

181. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

182. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

183. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 
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184. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

32. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

33. кількість публікацій (статей), усього 

Babenko V., Yalyzaveta K., Shylovtseva N., Marenych T., Myrna O., 

Serdiuk O. IT Project Risk Management Model. In: Elhoseny, M., Yuan, 

X., Krit, Sd. (eds). Distributed Sensing and Intelligent Systems. Studies in 

Distributed Intelligence. Springer, Cham. 2022. Р. 29-39. URL: 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-64258-7_3. [Scopus] 

Panasenko, N., Myrna, O., & Svitlychna, A. (2021). Integrated 

assessment of the corruption level in the world. Economic Annals-XXI, 

191(7-8(1)), 4-15. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V191-01 (Scopus, 

Web of science) 

2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 1 

34. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

2 

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

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

https://doi.org/10.1007/978-3-030-64258-7_3
https://doi.org/10.21003/ea.V191-01
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гуманітарних Copernicus) 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

185. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

186. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

187. опубліковано підручників  

188. опубліковано навчальних посібників  

189. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

190. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

191. отримано свідоцтв авторського права  

192. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

193. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

194. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

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

195. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

196. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

197. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

198. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

199. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 
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закінчення) 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  (у переліку) 

 

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

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

 

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

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

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

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

його наявності. 

 

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

 

Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

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

__________________ 

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

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 2021 р.  

Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 

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

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього 8 

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

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

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

дослідних робіт, усього  
1 

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

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  0 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 0 

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  0 
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5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 0 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 7 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 0 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 4 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього  

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

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

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2022 РІК 

 

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

Науковий ступінь кандидат історичних наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

 

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

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

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
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1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Олександр Галич, Ольга 

Сердюк, Олександр Черчатий, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 
Тетяна Браславець. Тетяна Мац 

Тема: «Науково-методологічне 

обґрунтування Стратегії розвитку 

Котелевської селищної 

територіальної громади на 2022-

2027 рр.», рік початку 2022, рік 

закінчення 2021 

договір № 2 від 

07.11.2022 р., 

Виконавчий комітет 

Котелевської 

Селищної Ради 
Полтавського 

району Полтавської 

області 

25,0 25,0 

1. Стратегія розвитку Котелевської селищної 

територіальної громади на 2022-2027 рр. 

 

1 
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Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1   

35. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

36. кількість публікацій (статей), усього  

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

України; 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

37. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

200. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

201. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

202. опубліковано підручників  

203. опубліковано навчальних посібників  

204. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

205. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

206. отримано свідоцтв авторського права  

207. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

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

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

209. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

210. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

211. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

212. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

213. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

214. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

38. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

39. кількість публікацій (статей), усього 

Щетініна Т. О. Місцеві ініціативи як інструмент громадської участі: 

правові аспекти та цифрова трансформація Електронне наукове 

видання "Публічне адміністрування та національна безпека". 2022. 

№8. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-8-8497 

Uhodnikova Olena, Svitlana Diachenko, Volodymyr Buha, Shchetinina 

Tetiana, Kolosha Maryna. Digital management of territorial development 

marketing project. STUE-2022: International Conference on Smart 

Technologies in Urban Engineering O.M. Beketov National University of 

Urban Economy in Kharkiv. Kharkiv, Ukraine, June 9-11, 2022 / 

Цифрове управління маркетинговим проектом територіального 

розвитку. СТЕУ-2022: Міжнародна конференція «Розумні технології 

у містобудуванні», Харківський національний університет міського 

господарства ім. О.М. Бекетова Харків, Україна, 9-11 червя 2022 р. 

URL: 

https://easychair.org/conferences/submission?submission=6000206;a=286

96852 (передбачено індексацію в Scopus) 

 

2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

2 

https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-8-8497
https://easychair.org/conferences/submission?submission=6000206;a=28696852
https://easychair.org/conferences/submission?submission=6000206;a=28696852
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за кордоном (у міжнародних виданнях);  

40. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

1 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

215. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

216. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

217. опубліковано підручників  

218. опубліковано навчальних посібників 0 

219. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

220. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

221. отримано свідоцтв авторського права  

222. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

223. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

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

          у міжнародних наукових конкурсах;  

224. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

225. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

226. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

227. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

228. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

229. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  (у переліку) 

 

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

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

 

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

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

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

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

його наявності. 

 

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

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 

Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 

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

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

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 2022 р.  

Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 

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

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього 16 

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

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

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

дослідних робіт, усього  
1 

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

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 0 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 15 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 0 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 12 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього  

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

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

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЗА 2022 РІК 

 

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

Науковий ступінь кандидат економічних наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

 

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

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

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
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1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник Тамара 

ЛОЗИНСЬКА 

Відповідальний виконавець 

Олександр Дорофєєв 

Виконавці Олександр Галич, Ольга 

Сердюк, Олександр Черчатий, 

Ольга Мирна, Ірина Шупта, Тетяна 

Щетініна, Наталія Панасенко, 
Тетяна Браславець. Тетяна Мац 

Тема: «Науково-методологічне 

обґрунтування Стратегії розвитку 

Котелевської селищної 

територіальної громади на 2022-

2027 рр.», рік початку 2022, рік 

закінчення 2021 

договір № 2 від 

07.11.2022 р., 

Виконавчий комітет 

Котелевської 

Селищної Ради 
Полтавського 

району Полтавської 

області 

25,0 25,0 

1. Стратегія розвитку Котелевської селищної 

територіальної громади на 2022-2027 рр. 

 

1 
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Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 
      

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

1   

41. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

42. кількість публікацій (статей), усього  

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

України; 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

43. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

230. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

231. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

232. опубліковано підручників  

233. опубліковано навчальних посібників  

234. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

235. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

236. отримано свідоцтв авторського права  

237. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

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

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

239. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

240. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

241. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

242. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

243. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

244. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Лозинська Т. М., д.держ.упр., 

професор, тема НДР: «Формування 

ефективної системи публічного 

управління в Україні» (2017-2026 рр.) 

0117u003104 

44. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

45. кількість публікацій (статей), усього 

Ільїн В.Ю., Навроцька Т.А., Панасенко Н.Л., Білінська О.П. І 

Інституційне забезпечення безпечної організації управління 

інноваційною діяльністю економіки в умовах діджиталізації. 

Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Київ, 2022. № 

6 (253). С. 123-132. URL: http://dndiime.org/wp-

content/uploads/2022/10/6-2022.pdf 

Панасенко Н.Л. Діджиталізація в аграрній сфері та тенденції її 

розвитку. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: 

економіка, управління, безпека, технології, 2022. № 1(3). DOI: 

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2022-1-3-5  

Panasenko, N., Myrna, O., & Svitlychna, A. (2021). Integrated 

assessment of the corruption level in the world. Economic Annals-XXI, 

191(7-8(1)), 4-15. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V191-01 Scopus / 

WoS 

 

3 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

3 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 0 

46. кількість публікацій (статей) у міжнародних 1 

http://dndiime.org/wp-content/uploads/2022/10/6-2022.pdf
http://dndiime.org/wp-content/uploads/2022/10/6-2022.pdf
https://doi.org/10.56197/2786-5827/2022-1-3-5
https://doi.org/10.21003/ea.V191-01
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науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

245. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

246. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

247. опубліковано підручників  

248. опубліковано навчальних посібників  

249. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

250. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

251. отримано свідоцтв авторського права  

252. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

253. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  
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254. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

255. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

256. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

257. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

258. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

259. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

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) 

 

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

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

 

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

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

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

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

його наявності. 

 

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

 

Опис розробки 

Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________ 

Автори. _________________________________________________________________________________________________________________ 



 113 

Основні характеристики, суть розробки 
____________________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  _______________________________________________________________________________________ 

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

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

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження _____________________ 2022 р.  

Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________ 

Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________ 

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

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього 15 

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

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

дослідних робіт, усього  
1 

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

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  
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4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  0 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 0 

4.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 0 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад 0 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 14 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 1 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 12 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього 1 

8.1. з них: – Всеукраїнських 0 

8.2.            – Міжнародних 0 

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

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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