
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЗА КАФЕДРАЛЬНИМИ ТЕМАТИКАМИ 

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

НА 2018 КАЛЕНДАРНИЙ РІК 

 

Узагальнюючі показники  

планування науково-дослідних робіт  

факультету (кафедри) публічного управління та адміністрування 

які будуть виконуватися на кафедрах у межах робочого часу викладачів,  

на 2018 рік 
 

№ 

з/п 
Найменування показників Вимір Планова кількість 

1 НДР за кафедральними тематиками зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього од 1 

1.1 
у т.ч., 

завершених  
од 0 

1.2 перехідних  од 1 

 1.3. нових  од 0 

2 НДР за кафедральними тематиками без номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ, усього од 5 

2.1. 
у т.ч., 

завершених  
од 0 

2.2. перехідних  од 5 

2.3. нових  од 0 

3 НДР, що плануються до виконання за кафедральними тематиками, усього (п.1 + п.2) од 1 

 



Тематичний план науково-дослідних робіт  

факультету (кафедри) публічного управління та адміністрування, 

які будуть виконуватися на кафедрах у межах робочого часу викладачів,  

на 2018 рік 
 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при наявності) 

Науковий керівник 

(П.І.Б., науковий ступінь, 

вчене звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра публічного управління та адміністрування 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

 за кафедральними тематиками (ініціативні наукові теми, без фінансування) зареєстрованих в УкрІНТЕІ 

1 

Формування ефективної 

системи публічного 

управління в Україні 

Витяг з 

протоколу № 9 

від 12.12.2016 

0117U003104 
Лозинська Т. М., 

д.держ.упр., професор 
2017-2026 

Публікація наукових статей у фахових 

виданнях України 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

 за кафедральними тематиками (ініціативні наукові теми, без фінансування) без номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ 

1 

Формування державної 

політики сільського 

розвитку в Україні 

Витяг з 

протоколу № 1 

від 29.08.2016 

х 
Лозинська Т. М., 

д.держ.упр., професор 
2016 - 2021 

Розроблення методів активізації 

місцевих громад (оприлюднення на 

конференції). 

Доповнення методики проведення 

тренінгів щодо активізації місцевих 

громад розробленими методами 

(апробація тренінгу при підвищенні 

кваліфікації старост об’єднаних 

територіальних громад у Полтавському 

обласному центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій). 

Подальший розвиток теоретичних 

положень щодо формування системи 

місцевого самоврядування в Україні на 

принципах децентралізації. Підготовка 

фахової статті та її публікація. 



Проведення круглого столу «Стратегія 

планування розвитку громад: співпраця 

закладів вищої освіти та органів 

публічної влади». 

2 

Організаційно-правові 

засади електронного 

документування в 

діяльності органів 

публічного управління  

Витяг з 

протоколу 

засідання 

кафедри 

менеджменту № 

26 від 

30.05.2016 

х 
Писаренко В. П., 

д.держ.упр., доцент 
2015 - 2020 

Участь у програмі Горизонт 2020 з 

питань використання відновлювальних 

джерел енергії в тепло- та гарячому 

водопостачанні в Полтавській області. 

Стаття в журнал Української  

технологічної академії. 

Участь у виданні бібліографічного 

довідника. 

Участь у науково-практичній 

конференції «Науково-практичне 

забезпечення децентралізації надання 

послуг в об`єднаних територіальних 

громадах». 

3 

Управління і 

адміністрування в сфері 

використання людських 

ресурсів  

Витяг з 

протоколу № 1 

від 29.08.2016 

х 
Сердюк О. І., к.е.н., 

доцент 
2016 - 2021 

Удосконалення методологічних основ 

формування системи компетенностей 

керівних кадрів організацій публічного 

і приватного сектору. 

Розробка пропозицій щодо стандартів 

компетентностей посад в результаті 

системного дослідження досвіду 

впровадження компетентностей у 

роботу з кадрами в організаціях 

публічного і приватного сектору. 

Обґрунтування складових 

забезпечення якості підготовки 

фахівців у вищих навчальних закладах 

на основі компетентністного підходу. 

Підготовка двох фахових статей та її 

публікація, участь у науково-

практичних конференціях. 

4 

Формування системи 

публічного управління 

ресурсами підприємств  

Витяг з 

протоколу № 1 

від 29.08.2016 

х 
Мирна О. В., к.е.н., 

доцент 
2016 - 2021 

Аналіз і узагальнення результатів 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіону. 

Публікація наукових статей у фахових 

виданнях України та зарубіжних 

виданнях; публікація розділу 



колективної монографії; участь в 

науково-практичних конференціях; 

публікація тез доповідей за 

результатами участі в конференціях. 

5 

Конфлікти, стреси та 

маніпулювання в 

управлінській і публічній 

діяльності  

Витяг з 

протоколу № 1 

від 29.08.2016 

х 
Шупта І. М., к. п. н., 

доцент 
2016 - 2021 

Подальший розвиток теоретичних 

положень щодо управління 

конфліктами та стресами в 

управлінській і публічній діяльності. 

Публікації 2 статей у фахових 

виданнях. Участь у роботі 1 

конференції. Проведення 2 круглих 

столів. Проведення 2 тренінгів на 

стресостійкість. Проведення 1 

мотузкового тренінгу. 

6 

Маркетингове управління 

товарними потоками 

підприємств 

молокопродуктового 

підкомплексу 

Витяг з 

протоколу № 13 

засідання вченої 

ради ПДАА від 

16.02.2010 

х Браславець Т. М. 2010-2017 

Удосконалення методологічних основ 

стратегічного управління діяльністю 

шляхом розробки пропозицій щодо 

встановлення пріоритетності у 

реалізації стратегій з урахуванням 

прогнозованої черговості ліквідації 

обмежень маркетингового управління 

товарними потоками підприємства. 

Обґрунтування доцільності 

застосування моделі встановлення 

оптимального стратегічного набору 

маркетингового управління товарними 

потоками підприємства. 

Обґрунтування  шляхів 

удосконалення  процесу розробки 

стратегічного плану місцевого 

розвитку 

Публікація статті у збірникові 

наукових праць, що включений до 

науковометричних баз. 

Участь у всеукраїнських, міжнародних 

конференціях, круглих столах. 
 

                                                                                                                                               


