
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23548 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 229

Повна назва ЗВО Поліський національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.znau.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/229

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23548

Назва ОП Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 
управління

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра суспільних наук; кафедра іноземних мов; кафедра фізичного 
виховання; кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної 
діяльності; кафедра менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. 
Поліщука; кафедра міжнародних економічних відносин та європейської 
інтеграції; кафедра вищої та прикладної математики; кафедра аналізу і 
статистики ім. І.В. Поповича; кафедра правознавства

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 181284

ПІБ гаранта ОП Якобчук Валентина Павлівна

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

yakobchuk@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(098)-870-55-84

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Вперше підготовка бакалаврів в Житомирському національному агроекологічному університеті (ЖНАЕУ), 
(перейменовано в Поліський національний університет наказом МОН України від 03.03.2020 р. № 329), за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» розпочалась 1вересня 
2016(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%A1%.pdf.) за галуззю знань 07 «Управління та 
адміністрування», за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування». Активному розвитку і 
удосконаленню освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня 
бакалавр в ЖНАЕУ з 2017 року сприяло посилення акцентів підготовки у відповідності до Закону України «Про 
державну службу» від 10 грудня 2015 року №889-VIII та Постанови Кабінету Міністрів України № 674 від 27 вересня 
2016 року «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування», яка започаткувала нову галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» та 
спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». Законодавчі зміни потребували вдосконалення 
підготовки бакалаврів в ЖНАЕУ та переходу до спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування», 
кафедрою було сформовано обов’язкову та варіативну частину ОП, що було схвалено Вченою радою університету 
(протокол 6 від 28.12.16р.)
Подальший розвиток програми був стимульований затвердженням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 
«Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня (наказ МОН від 29.10.2018р. № 
1172), що дало змогу удосконалити загальні та фахові компетентності ОП. Представлена на акредитацію ОП 
«Публічне управління та адміністрування» ступеня бакалавр, активно почала формуватися в грудні 2019 року та 
була ухвалена Вченою радою університету в 2020 році (протокол № 11 від 24.06.2020 р.) http://surl.li/pehh. З 
врахуванням сучасних тенденцій та інновацій в підготовці фахівців за даною спеціальністю, вона збагатилася 
новими ОК, додатковими  вибірковими дисциплінами, кафедра оптимізувала викладацький склад та посилила 
співпрацю з рядом територіальних громад Житомирщини, регіональним управлінням Національного агентства з 
питань Державної служби України та іншими стейкхолдерами. Розробниками ОП є провідні вчені Поліського 
національного університету: гарант ОП к.е.н., професор Якобчук В.П.,к.держ.упр., професор кафедри Войтенко А.Б., 
к.е.н., доцент Довженко В.А., к.е.н., доцент Захаріна О.В. 
З метою підвищення якості підготовки фахівців за ОП в грудні 2020 р. було ініційовано створення Ради 
стейкхолдерів (функціонує на основі Положення http://surl.li/pehl), як дорадчого органу для удосконалення 
освітнього процесу та покращення освітньої програми. Спільна діяльність кафедри та Ради стейкхолдерів дозволяє, 
на основі моніторингу та періодичного перегляду програм, краще враховувати запити всіх сторін по формуванню 
компетентностей і результатів навчання, будувати індивідуальну траєкторію здобувача. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 20 11 9 0 0

2 курс 2019 - 2020 83 29 46 0 0

3 курс 2018 - 2019 67 25 7 0 0

4 курс 2017 - 2018 35 9 3 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 23548 Публічне управління та адміністрування

другий (магістерський) рівень 23770 Публічне управління та адміністрування
29036 Управління інтелектуальною власністю
29037 Антикорупційна політика та економічна безпека
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 36711 16252

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

36711 16252

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП_ПУА_бакалавр_2020.pdf MYEIfsKPHAaduTu66OT5lV3LX3TEFUZKC6yz4ixKF8E
=

Навчальний план за ОП НП_281_ПУА_бакалавр_дфн_202
0.pdf

quBvqG+R7mJi6u5yA0V5gAURWQjtGlr3NsbXGgOzrq8
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія _Бражевський_ВМ_2019-
2020.pdf

+j3xSVILOVIKARjf4Mrgq/NTtywe1xkpv7IyQH9BGf0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія _Раманаускас_2019-
2020.pdf

Hj4V5z98a70DMenCFQ3Ah3hpsXQK03843TSnMC3tUtE
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія _Сімак_СВ_2020-
2021.pdf

Gyc6hE9ArEpVxLGaMHt5uPcrYjfi0hLq9J+A1e/IxgM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія _Гуменна_ЛМ_2020-
2021.pdf

7DINrXn4AhGrmv511rIx6Aiw1JH1qCw9YaG7gttvZi0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія _Безносюк_СВ_2020-
2021.pdf

vu7s4eABGRas8Co0tnWp5CNn7SU/WVjI5IgBffUR74s=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку фахівців в сфері публічного управління та 
адміністрування, які мають теоретичні та практичні знання та навички вирішувати завдання розбудови 
демократичних основ української державності за стандартами європейської публічної демократії, на основі 
міждисциплінарного підходу розв’язувати питання сталого розвитку країни, регіонів та територіальних громад, 
здатних забезпечувати комунікацію та взаємозв’язок між органами публічної влади та інститутами громадянського 
суспільства, спроможних на основі застосування інноваційних та інформаційних технологій модернізувати 
механізми державного адміністрування в умовах невизначеності та ризиків, мати професійні компетенції для 
результативного надання адміністративних послуг, бути конкурентоспроможними на ринку праці фахівців в сфері 
публічного управління та адміністрування.
Унікальність ОПП полягає в поєднанні класичних міждисциплінарних компонент інтелектуальної підготовки 
здобувачів вищої освіти з інноваційною спрямованістю формування фахових компетенцій та практичних навичок на 
різних рівнях публічного управління та адміністрування для  пропонування на ринок праці кадрів високої 
управлінської кваліфікації, ефективних лідерських якостей та активної державницької позиції. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «Публічне управління та 
адміністрування» в повній мірі відповідають місії, візії та цінностям, які визначено Стратегією розвитку Поліського 
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національного університету до 2025 року (https://cutt.ly/Ukm0Efw). 
А саме, метою ОПП є: 
� у відповідності до місії Університету, орієнтація ОПП на якісну, відповідну до стандартів, підготовку лідерських 
кадрів для модернізації системи публічної влади та забезпечення ефективного управління сталим розвитком 
територіальних громад; 
� сприяння формуванню візії університету, в напряму міжнародного визнання ЗВО на міжнародному освітньому 
ринку, через посилення  інноваційності підходів підготовки якісних кадрів для системи державного та 
муніципального управління, фахівців спроможних реалізувати регіональну публічну політику, забезпечити 
ефективне управління соціально-економічним та екологічним розвитком територій та громад; 
спрямованість ОПП на створення комунікаційної платформи між кафедрою, здобувачами та громадами  для 
побудови партисипативної індивідуальної траєкторії підготовки бакалаврів за спеціальністю «Публічне управління 
та адміністрування» та реалізації науково-дослідницької тематики «Публічне управління регіональною безпекою та 
сталим розвитком територій».

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Студентоцентрована концепція вищої освіти покладена в основу формування основних завдань ОПП, що 
відображається в орієнтації навчального процесу на реалізацію потреб та інтересів замовника освітніх послуг. 
Здобувачі мають необмежені можливості долучатись до формування та обговорення загальних та професійних 
програмних компетенцій, розробки програм, визначення переліку вибіркових дисциплін, баз виробничих та 
переддипломних практик, форм організації навчального процесу, що лягає в основу індивідуального навчального 
плану та визначає ефективність результатів навчання. 
Студентоцентрованість освітньо-професійної програми підріплюється організацією засідань кафедри спільно з 
Радою стейкхолдерів, проведенням тематичних конференцій, круглих столів, наукових студентських гуртків та 
проблемних груп. Гарант освітньої програми та викладачі проявляють ініціативу в організації особистих зустрічей зі 
здобувачами освітніх послуг, в проведенні анонімних опитувань та інших форм комунікації.
(https://forms.gle/BjHduVVtsUzNXHjf9).

- роботодавці

Для розробки та реалізації освітньої програми було залучено інтелектуальний потенціал навчального закладу, 
досвід інших ЗВО, але реальні недоліки та прорахунки ОПП може оцінити тільки кінцевий споживач, це 
роботодавець. Розробка освітньої програми, з врахуванням її багатофункціональності та міждисциплінарності, 
відбувалась на основі тісного співробітництва з роботодавцями різних сфер та рівнів публічного управління. 
Залучено було фахівців з системи державного адміністрування на рівні Житомирської обласної та районних 
адміністрацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників територіальних громад, громадських 
організацій (протокол № 6 від 27.12.2019). 
Роботодавців було залучено до освітніх заходів, практичних тренінгів, круглих столів, конференцій, виїздних 
засідань кафедри в опорних територіальних громадах при розробці, обговоренні та реалізації основних завдань 
освітньо-професійної програми. Опитування роботодавців свідчить про їх активну участь у формуванні ОП. 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVQAHN5-SGJFX6_d52J7wBcUO-
vqD0O5FDvoetmmVsSyxPbw/viewform?gxids=7628).

- академічна спільнота

Академічна спільнота стала активно залучатись до удосконалення ОП та побудови індивідуальної траєкторії 
навчання бакалавра з публічного управління та адміністрування з 2017 р. Кафедрою за період з 2017 по 2021 рр. було 
проведено 8 міжнародних, 3 всеукраїнських та 1 студентська наукові конференції, круглих столів, виїздних засідань. 
Завдяки широкій співпраці з академічною спільнотою було суттєво розширено вибіркові компоненти програми, 
урізноманітнено наукову діяльність як викладачів так і здобувачів, посилено інноваційність навчального процесу та 
освітніх компонентів (протокол №6 від 27.12.2019). Співробітники кафедри та здобувачі прийняли активну участь в 
міжнародних проєктах, це позитивно відображається на розвитку ОП. Кафедра співпрацює з Чернівецьким 
національним університетом ім. Юрія Федьковича, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, Національним 
університетом біоресурсів і природокористування України, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». 
Серед світової академічної спільноти в спільних дослідженнях, міжнародних конференціях, круглих столах та 
співробітництві в напрямі модернізації ОП брали участь університети Литви, а саме Клайпедський університет та 
Університет імені Александраса Стульгинскиса, Білоруський державний економічний університет, Норвежський 
Інститут Яна-Урбана Сандала. Магістри брали участь в курсі проєкту Європейського Союзу Еразмус+ Жан Моне 
модуль “Аграрна політика ЄС” № 574608-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 2016-2019 рр.

- інші стейкхолдери

Розробка ОП здійснювалась з врахуванням інтересів фахівців та експертів органів влади та місцевого 
самоврядування, інститутів громадянського суспільства, думка яких була врахована при визначені цілей, 
компетенцій та програмних результатів. Глибочицька сільська рада Житомирської області, Голубівська сільська рада 
Житомирської області, Департамент культури, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації, 
Головне управління Національної поліції в Житомирській області, Оліївська сільська рада Житомирської області, 
Коростенська районна рада Житомирської області, Ружинська районна рада Житомирської області, з якими 
укладено угоди, сприяли та прийняли участь в організації круглих столів, виробничих та переддипломних практик, 
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науково-практичних конференцій. 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Постійне осучаснення змістовного наповнення та оптимізація обсягів освітніх компонент створює умови для 
конкурентних переваг випускників програми на ринку праці. Освітньо-професійна програма забезпечує основу для 
подальшого розвитку компетентностей та працевлаштування у сферах державного та муніципального управління, 
органах місцевого самоврядування, в галузевих управлінських структурах, в фінансово-кредитних, податково-
бюджетних, контролюючих та аудиторських державних та муніципальних установах, в системі управління 
громадськими організаціями, в діяльності міжнародних публічних інститутів. Систематичні моніторинги ринку 
праці  дозволили врахувати в ОПП основні вимоги, що висуваються до бакалаврів з публічного управління та 
адміністрування та врахувати це у визначенні програмних результатів, а саме в досконалому володінні державною 
мовою – РН02; вільному володінні іноземною мовою- РН03; знань структури, особливостей, стандартів, принципів 
та нормативно-правового забезпечення функціонування сфери публічного управління – РН04, РН05, РН06; знати 
основи електронного врядування та документообігу – РН 09 та РН10; у вмінні налагодження комунікації між 
громадянами та органами влади – РН12; у вмінні коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов – 
РН14; контролювати якість – РН15; користуватись статистичними звітностями, обліковими інструментами РН16.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

В освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» враховано досвід вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів та пропозиції стейкхолдерів по 
модернізації підготовки фахівців в умовах розв’язання актуальних проблем адміністративно-територіальної 
реформи, зростання потреб в кваліфікованих управлінських кадрах регіону та громад Житомирської області. ОП 
спрямована на формування базових професійних компетентностей управління регіональною економікою та 
регіональним розвитком, орієнтована на аналіз регіональних особливостей державної політики управління 
національною та регіональною безпекою, реалізацію напрямів регіональної політики держави, на розвиток 
компетентностей в питаннях публічного брендування регіону, використання інструментів обліку та аудиту в 
управлінні територіальними громадами. В ОП акцентовано увагу на вдосконаленні інституційного забезпечення 
функціонування центральних та місцевих органів влади, розвиток територіальних громад, на вивчення механізмів 
застосування інструментів статистичного аналізу, інновацій та інформаційних технологій в регіональному 
управлінні. 
Процес побудови індивідуальної освітньої траєкторії здобувача орієнтований на формування комплексу знань та 
вмінь, які дають можливість постійно розвивати компетенції управління вертикальними та горизонтальними 
зв’язками, врахувати регіональні та галузеві інтереси суб’єктів управлінського процесу. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Обговорення цілей і програмних результатів ОП активно здійснювалось на Всеукраїнській науково-практичній 
конференції за міжнародної участі «Інструменти та практики публічного управління», організованої кафедрою в 
червні 2018 року, в якій брали участь університети Литви, а саме Клайпедський університет та Університет імені 
Александраса Стульгинскиса. http://baltic-center.eu/universitet-im-aleksandrasa-stulginskisa). Співпраця 
продовжувалась протягом 2019-2020 років через проведення спільних конференцій та круглих столів з виїздом в 
громади, що дало можливість істотно трансформувати ОП з врахуванням досвіду споріднених спеціальностей 
зарубіжних ЗВО та спираючись на основні положення Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня (наказ МОН від 29.10.2018 р. № 1172).
Крім того, було проведено аналіз ОПП провідних ЗВО України по підготовці бакалаврів з публічного управління та 
адміністрування, а саме досвіду аналогічної програми Національного технічного університету України "Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний 
аграрний університет» (м. Херсон), КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ), Університету митної справи та фінансів (м. 
Дніпро), що дало можливість збалансувати освітні компоненти загальної та професійної підготовки.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Освітньо-професійна програма сформована за Стандартом вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління 
та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 29.10.2018 р. № 1172. Розробники максимально спрямували цілі ОП на формування освітніх 
компонентів та результатів навчання, які відповідають стандарту. Перелік обов’язкових та вибіркових навчальних 
дисциплін загальної та професійної підготовки, які передбачено навчальним планом, направлений на здобуття 
компетентностей та досягнення результатів навчання визначених Стандартом вищої освіти. Освітньо-професійна 
програма включає освітні компоненти, що в повній мірі забезпечують формування компетентностей та результатів 
навчання відповідно до стандарту. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
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Освітньо-професійну програму «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» сформовано на основі Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 29.10.2018 р. № 1172.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

240

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст освітньо-професійної програми в повній мірі відповідає предметній області спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування».
Об’єктом ОП є процес публічного управління та адміністрування на рівні суспільства в цілому, регіонів, 
територіальних громад.
Цілями навчання є набуття предметно-спеціальних компетентностей для забезпечення інтелектуального та 
культурного розвитку, досягнення високого рівня управлінської відповідальності перед територіальною громадою. 
Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних аналізувати програми та інвестиційно-
інноваційні проекти у сфері управління територіальною громадою та розробляти відповідні практичні рекомендації
Теоретичний зміст предметної області: категоріальний та понятійний апарат, теорії, концепції, класичні та 
інноваційні підходи до публічного управління та адміністрування.
Обов’язкові компоненти «Вступ до фаху. Механізм функціонування публічної сфери », «Теорія та історія державного 
управління », «Сучасні теорії публічного управління», «Публічне адміністрування» ОП розкривають теорії, сутність, 
принципи, механізми, закономірності функціонування системи публічного управління та адміністрування. 
Вибіркові компоненти «Публічне управління соціальною сферою», «Управління соціальним капіталом громад», 
«Публічне управління в системі освіти» забезпечують формування компетенцій соціального управління. 
Інноваційну компоненту фахівців з публічного управління формують ОК «Інформаційні технології управління», 
«Публічне закупівлі», «Інноваційні технології в публічному управлінні», «Державне адміністрування та захист 
інтелектуальної власності», «Брендинг в публічному управлінні». Навички управління економікою публічного 
сектору забезпечуються ОК «Національна та регіональна економіка», «Соціально-економічне планування та 
прогнозування», «Бухгалтерський облік і аудит в управлінні територіальними громадами», вміння формувати та 
реалізувати публічну політику досягається при вивченні ОК «Державна регіональна політика», «Державна політика 
в сфері безпеки» та вибірковими компонентами «Державне регулювання економіки та економічна політика», 
«Реформування публічного управління та адміністрування», «Управління проєктами», «Управління інвестиційним 
забезпеченням регіону». Набуття професійних компетенцій публічного службовця реалізується ОК «Кадрове 
забезпечення публічної служби» та ВК «Управління персоналом в органах публічної влади», «Лідерство в системі 
публічного управління».
Практичну компоненту ОП посилює співпраця з випускниками, що стають роботодавцями, забезпечуючи бази 
практик. ОП забезпечена інформаційно-комунікаційними системами, базується на інноваційних технологіях 
викладання, широкому застосуванні соціальних мереж, системи Moodle (у т.ч. як засіб дистанційного навчання) 
(http://moodle.znau.edu.ua), бібліотекою (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/).

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти в Поліському національному університеті забезпечується 
вільним вибором дисциплін, тем кваліфікаційних та курсових робіт, тематики та напрямів наукових досліджень. 
Формування індивідуальної траєкторії відбувається при максимальному сприянні та систематичному 
консультуванні здобувачів науково-викладацьким персоналом, при виборі пріоритетів студентської навчальної та 
наукової роботи при виборі баз практик та напрямів неформальної освіти, що є основою для створення 
індивідуального навчального плану здобувача. Процес регламентується в Поліському національному університеті 
Положенням про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/Lf1uH8a); Положенням про вибіркові начальні 
дисципліни освітньої програми (https://cutt.ly/zkMP5qk).
В Поліському національному університеті заохочується академічна мобільність, що передбачено «Положенням про 

Сторінка 7



порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ» http://surl.li/ooez
Більшість випускників, в розрізі актуальності освітньої програми у відповідній галузі, а саме 95%, відповіли, що 
набуті ПРН і компетентності відповідають профілю освітньої програми   (https://forms.gle/BjHduVVtsUzNXHjf9)

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Здобувач може вільно реалізувати права на вибір навчальних дисциплін забезпечивши, таким чином, індивідуальну 
траєкторію навчання, що регламентується Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://cutt.ly/Lf1uH8a); Положенням про вибіркові начальні дисципліни освітньої програми 
(https://cutt.ly/zkMP5qk). ЗВО систематично оновлює каталог вибіркових навчальних дисциплін, що є основою для 
оновлення індивідуального навчального плану здобувача, способом дотримання стандартів вищої освіти, розвитку 
та удосконалення освітніх програм та навчальних планів відповідних спеціальностей. 
Вибіркова компонента ОП становить 60 кредитів ЄКТС (25 % від загального обсягу). Кафедрою було враховано 
пропозиції стейкхолдерів, вимоги стандарту, побажання здобувачів про необхідність переходу від вибірковості за 
блоками до гнучкої системи вибірковості навчальних дисциплін за загальним переліком. Кафедрою було 
сформовано каталог вибіркових дисциплін, для яких викладачами було розроблено експлікації (описи) 
(http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-etiv).
Враховуючи значний обсяг загальнообов’язкових дисциплін, які входять до ОП, та необхідність забезпечити 
ґрунтовну фундаментальну підготовку, вибір дисциплін розпочинається з другого курсу, а саме в третьому семестрі 
на четвертий за таким алгоритмом:
1) викладачами презентується для здобувача наповненість навчальної програми вибірковими компонентами;
2) здобувачами вищої освіти здійснюється вибір дисциплін з переліку, це формалізується написанням заяв на ім’я 
декана факультету права, публічного управління та національної безпеки;
3) заява кожного здобувача обговорюється кафедрою для визначення  можливості комплектування груп здобувачів 
у відповідності до обраних навчальних дисциплін. 
4) деканом затверджується перелік вибіркових дисциплін та формується академічні групи. 
Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти закріплюється індивідуальним навчальним планом.
Урізноманітнення вибіркових навчальних дисциплін в структурі ОП покликане сформувати основу для 
індивідуалізації освітнього процесу, посилити мотивацію здобувачів та роботодавців в отриманні необхідних 
компетенцій, що сприятиме покращенню кон’юктури ринку праці за даною спеціальністю. Опитування здобувачів 
показало, що практично завжди отримані результати вивчення дисциплін відповідають заявленим цілям, більшість 
респондентів, а саме 82% задоволені отриманими результатами у відповідності до поставлених цілей програми 
(https://forms.gle/BjHduVVtsUzNXHjf9). 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОП орієнтована на широку практичну підготовку здобувачів шляхом включення в освітню програму ряду 
навчальних та виробничих практик. Навчальний план включає шість навчальних практик, які спрямовані на 
закріплення набутих компетенцій через тренінгові заняття : 1) економічна теорія (1 кредит); 2) мікроекономіка (1 
кредит); 3) макроекономіка (1 кредит); 4) Публічне адміністрування (1 кредит); 5) Державна регіональна політика (1 
кредит); 6) Інноваційні технології в публічному управлінні (1 кредит). . 
Важливою компонентою ОП є виробнича та переддипломна практики, на які в навчальному плані відведено 8 
кредитів. Ефективність практичної підготовки забезпечується постійним розширенням баз практик, чому сприяє 
ініціатива випускників магістерських програм, що працюють в територіальних громадах, органах центральної та 
місцевої влади, галузевих управлінських структурах, громадських організаціях, органах безпеки, правопорядку 
тощо. Кафедра завжди прагне до забезпечення умов самостійності у виборі здобувачем баз практик. Основна мета 
виробничої та переддипломної практики є закріпити та поглибити отриманий на навчанні за ОП теоретичний 
матеріал, та набути важливих практичних навиків фахової підготовки. Обговорення програм та баз практик 
відбувається кафедрою спільно з стейкхолдерами та роботодавцями. Більшість здобувачів в анкеті відповіли, що в 
навчальному плані передбачено достатню практичну підготовку для подальшої професійної діяльності.  
(https://forms.gle/BjHduVVtsUzNXHjf9).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Формування soft skills при реалізації ОП відбувається безпосередньо під час навчального процесу, при проходженні 
виробничої і переддипломної практики, під час проведення тренінгів, круглих столів, конференцій, організації 
зустрічей з роботодавцями, виїздів в громади, роботи наукових гуртків. Набуття soft skils в освітній програмі 
забезпечують ОК23, що формує критичне мислення, здібності до раціональної критики та самокритики, забезпечує 
конструктивну реакцію на зауваження, ОК19 формує альтернативні підходи до сучасних наукових концепцій, ОК27 
формує кадрові компетенції, лідерські якості, етичні норми поведінки, моральну, корпоративну та репутаційну 
культуру. М’які навички закріплюються діловою комунікацією з органами влади, місцевого самоврядування, 
інститутами громадянського суспільства, фахівцями, керівниками, неформальними лідерами. ОК 3, 4, 5 формують 
етику ділового спілкування, якості командної роботи, міжнародної комунікації. ОК 17, 25, 38 та 31 сприяють 
розвитку творчих, креативних здібностей, забезпечують реалізацію інтелектуального потенціалу. Розвиток 
програми в напряму посилення м’яких навиків відбувається на основі застосування інтерактивних форм і методів 
навчання, посилення партнерства. Навики soft skills виникають при самостійному виконанні та публічному захисті 
кваліфікаційних робіт. Опитування  здобувачів щодо їх залучення до організації проведення та участі у практичних 
заходах показало достатній рівень (77%) (https://forms.gle/BjHduVVtsUzNXHjf9).
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Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Зміст ОП «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» в повній 
мірі відповідає Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р. № 
1172.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Обсяг ОП становить 240 кредитів ЄКТС, що відповідає 7200 годинам, з яких 1218 виділено на лекції, 1576 - на 
практичні заняття та 3882 - на самостійну роботу. Така структура відображає практичне спрямування ОП. В ОП 14 
кредитів ЄКТС передбачено для практичної підготовки, з яких 6 кредитів – це навчальні практики в межах 
університету, 8 кредитів – виробнича та переддипломна практика. На атестаційний кваліфікаційний екзамен 
виділено 1 кредит ЄКТС, на написання та захист кваліфікаційної роботи 4 кредити.
Обсяги аудиторної та самостійної роботи знаходяться у співвідношенні, яке відповідає значенню, меті, специфіці та 
змістовному наповненню кожної навчальної дисципліни, але обсяг самостійної роботи витримується в межах від 
третини до двох третин загального обсягу навчального навантаження Зміни у цьому співвідношенні узгоджуються з 
врахуванням інтересів здобувачів, стейкхолдерів, а також врахуванням основних положень стандарту та ресурсних 
можливостей ЗВО. Проєктна група розробників ОП разом з викладачами, що забезпечують навчальний процес, 
систематично переглядають навчально-методичні комплекси. Для покращення організації самостійної роботи 
викладачами розроблено методичні рекомендації, проводяться індивідуальні консультації через різні засоби 
комунікації. Опитування показало, що навантаження на здобувача ( кількість дисциплін на семестр, кількість годин 
аудиторної та самостійної роботи на тиждень є обгрунтованим(задоволеність на рівні 73% 
(https://forms.gle/BjHduVVtsUzNXHjf9).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Освітньо-професійна підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
“Публічне управління та адміністрування” поки що в дуальній формі не здійснюється, але в університеті існує 
практика пілотного проєкту з дуальної освіти(https://cutt.ly/IkYszDa). 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Особливості ОП є врахованими в Правилах прийому для здобуття вищої освіти в Житомирському національному 
агроекологічному університеті в 2020 р. (із змінами), які затверджені Вченою радою університету 27.05.2020 р., 
протокол №10 (у п. 3 розділу IV; п.5, 7, 8 розділу V; п. 2, 6, 7, 9, 12 розділу VI; п. 1, 4, 7, 15 розділу VII; п. 3, 6 розділу 
IX. Вступ для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра за ОП «Публічне управління та адміністрування» 
здійснюється на основі повної загальної середньої освіти та результатів зовнішнього незалежного оцінювання, 
предмети яких і мінімальні бали якого встановлені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої 
освіти України. Для ОП «Публічне управління та адміністрування» це: українська мова та література, математика,  
іноземна мова або історія України (за вибором вступника). В 2020 році загальний конкурсний бал має становити не 
менше 140. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється з урахуванням 
сертифікату ЗНО з української мови та літератури, математики (для претендентів на бюджетну форма навчання) або 
української мови та літератури та історії/географії (для небюджетної конкурсної пропозиції. Всі умови, правила, 
вимоги та інша необхідна для вступників інформація оприлюднюється на офіційному сайті Університету.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Порядок зарахування та визнання результатів навчання, отриманих у інших закладах ЗВО здобувачами вищої 
освіти регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ №55 від 28.03.2019. У вищому 
навчальному закладі Положення про порядок перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ .
Процедура визнання результатів навчання, що отримані в інших закладах ЗВО передбачає звернення здобувача 
вищої освіти до ректора Університету із відповідною заявою. До заяви додаються документи, що підтверджують 
вміння, які здобувач отримав під час навчання. Для визнання результатів навчання на підставі заяви створюється 
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предметна комісія, до якої залучають декана факультету, гаранта ОП, на якій навчається здобувач, науково-
педагогічні працівники, що викладають зазначену дисципліну. Комісія визначає метод оцінювання та проводить 
саме оцінювання. За його підсумками , предметна комісія формує протокол, в якому міститься висновок для 
деканату про зарахування/не зарахування відповідної дисципліни та інформує здобувача про результати. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

За час провадження освітньої діяльності за ОП такої практики не було. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, затверджене рішенням Вченої ради університету 
№7 від 27.02.2020. Положення регламентує порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній 
освіті здобувачами усіх рівнів вищої освіти. Визнання результатів навчання розповсюджується лише на обов’язкові 
дисципліни ОП та становить не більше 10% від загального обсягу по конкретній ОП. Процедура визнання 
результатів навчання отриманих у неформальній освіті передбачає звернення здобувача вищої освіти з відповідною 
заявою до ректора ЗВО, до якої додаються документи, що підтверджують вміння, отримані здобувачем під час 
навчання. Для визнання результатів навчання створюється предметна комісія, до якої входять декан факультету, 
гарант ОП, на якій навчається здобувач, науково-педагогічні працівники, які викладають вказану дисципліну. 
Комісія визначає метод оцінювання. За підсумками оцінювання предметна комісія формує протокол, у якому 
міститься висновок для деканату про зарахування чи не зарахування відповідної дисципліни. Інформування 
здобувачів вищої освіти відбувається через відкриті джерела, зокрема через сайт ЗВО.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

За час провадження освітньої діяльності за ОП такої практики не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Досягнення програмних результатів навчання за ОП забезпечується поєднанням  традиційних та інноваційних 
форм і методів навчання, що відповідає вимогам чинного законодавства та діючих в університеті нормативних 
документів (https://cutt.ly/uxbrqvB).
Зокрема застосовуються очна (постійний контакт науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти на 
заняттях), заочна (самостійне опрацьовування значного обсягу матеріалу здобувачами згідно індивідуального 
плану) та дистанційна (згідно Положення про дистанційне навчання від 09.09.2015 р. https://cutt.ly/6xmakGJ) 
форми навчання. Традиційними формами навчання є лекційні, семінарські та практичні заняття, самостійна 
підготовка, контрольні заходи, консультації. В освітньому процесі викладачі застосовують інноваційні методи 
навчання (частково пошукове, проблемне, імітаційне, практично-орієнтоване навчання, індивідуальні і групові 
проекти) та новітні інформаційно-комунікаційні засоби і технології (відео-лекції, презентації, дистанційні форми 
навчання, он-лайн консультації). Це дозволяє ефективно формувати загальні і фахові компетентності здобувачів та 
досягнути визначених результатів навчання. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх 
компонентів та методів навчання наведена в таблиці 3.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

В межах ОП вибір форм і методів навчання та викладання враховують вимоги студоцентрованого підходу. Це 
досягається шляхом інформування здобувачів вищої освіти про форми і методи навчання і викладання за кожною 
ОК (силабуси, робочі програми навчальних дисциплін) і залученням їх до процесу удосконалення ОП. 
Форми і методи навчання і викладання розкриваються і деталізуються в робочих програмах навчальних дисциплін і 
погоджуються із здобувачами на першому занятті. 
Здобувачі мають можливість вільно обирати вибіркові компоненти ОП, які формуються із врахуванням побажань 
здобувачів та відповідно до нормативних документів (https://cutt.ly/8xma23Y). В освітньому процесі застосовуються 
різні способи подачі матеріалу, які коригуються із врахуванням потреб студентів. Вивчення рівня задоволеності 
здобувачів формами та методами навчання і викладання вивчається в ході особистого спілкування з 
представниками групи забезпечення та через проведення анкетування. За результатами анкетування більшість 
здобувачів (86% від загальної кількості респондентів) відмічають високий рівень задоволеності отриманими 
знаннями за ОП. Також 93% здобувачів оцінили застосування сучасних педагогічних методів (майстер-класи, 
навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри тощо), як якість, що проявляється часто та практично 
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завжди. https://forms.gle/xLsJ67VeMkEjnY2G9

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принципи академічної свободи в процесі реалізації ОП забезпечується гарантуванням самостійності і незалежності 
учасників освітнього процесу під час його провадження. 
Представникам групи забезпечення та здобувачам вищої освіти створено умови для автономії, свободи викладання, 
навчання, науково-дослідної діяльності без зовнішнього втручання. Науково-педагогічні працівники мають 
можливість самостійно формувати зміст освітніх компонент, вносити зміни в робочі програми, обирати методи 
навчання і викладання з метою ефективного засвоєння знань. В освітньому процесі враховуються можливості 
сучасних інформаційних технологій навчання, що зорієнтовані на формування особистості, здатної до постійного 
оновлення знань та мобільності. Виявлені інтереси та побажання абітурієнтів під час профорієнтаційної роботи та 
вступної кампанії враховуються в процесі удосконалення ОП. Академічна свобода здобувачів досягається шляхом 
надання їм права вільно обирати окремі компоненти, передбачені у вибірковій частині ОП, теми наукових 
досліджень, курсових проектів, випускних кваліфікаційних робіт та бази для проходження практики, наукових 
наставників, а також форми та методи навчання і викладання. Прикладом може бути вибір теми наукової роботи 
студенткою Лонською Валерією «Географічне зазначення як ефективна перевага і національне надбання» та 
виконання її під керівництвом викладача Іванюк О.В., наукові інтереси якої пов’язані з питаннями інтелектуальної 
власності. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформування здобувачів вищої освіти щодо цілей та змісту ОП відбувається у різних формах на всіх етапах 
освітнього процесу. На початку навчального року здобувачі можуть ознайомитись із навчальним та індивідуальним 
планом на кафедрі та в будь-який час протягом навчання отримати відповіді на запитання у завідувача, куратора 
групи та викладачів кафедри. Здобувачі вищої освіти можуть отримати інформацію щодо освітньої діяльності 
безпосередньо під час навчальних занять у представників групи забезпечення або через мережу Internet у будь-який 
зручний для них час. Викладачі на першому занятті з кожної дисципліни інформують студентів про цілі, зміст та 
програмні результати освітньої компоненти, а також деталізують форми і методи навчання та критерії оцінювання. 
Здобувачі мають доступ до навчально-методичних матеріалів за кожною ОК (силабуси, конспекти лекцій, методичні 
рекомендації щодо проведення семінарських, практичних занять, самостійної роботи студентів, написання курсових 
проєктів)на сайті університету в Системі дистанційного навчання (Платформа Moodlehttp://10.0.2.12).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Освітній процес за ОП відбувається на основі поєднання навчання та досліджень усіх учасників освітнього процесу й 
використання результатів наукових досліджень з метою підвищення рівня якості навчальних матеріалів. Реалізація 
ОП передбачає залучення здобувачів до виконання ініціативної науково-дослідної роботи кафедри («Публічне 
управління регіональною безпекою та сталим розвитком територій», 2021-2025рр.(номер держреєстрації 
0121U100652); «Інституційні імперативи інтелектуалізації аграрної економіки в євроінтеграційному вимірі» 2015-
2020рр. (номер держреєстрації 0115U006602)) та індивідуальних дослідницьких завдань у межах кожної освітньої 
компоненти, що відображається у спільних із викладачами публікаціях. Здобувачі також мають змогу займатися 
науковими дослідженнями в наукових гуртках кафедри за напрямами «Публічне управління в сфері національної 
безпеки», «Економічна політика держави в умовах суспільних трансформацій», «Управління розвитком 
територіальних громад» та «Економіка публічного сектору: теорія та практика». Заходи відображаються на сторінці 
кафедри Fb https://www.facebook.com/public.pnu/.
Викладачі та здобувачі апробують результати та досягнення науково-дослідницької роботи на щорічних 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, що організовуються на кафедрі: «Інструменти і практики 
публічного управління в контексті децентралізації» (2018-2020 рр.), міжнародну науково-практичну конференцію 
«Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет державної політики 
децентралізації» (2017-2020 рр.) та міжнародний науково-практичний форум («Інтелектуальна економіка в умовах 
суспільних трансформацій» 2016-2019 рр.). 
Результати досліджень здобувачів ОП презентуються на студентських наукових конкурсах різних рівнів. Так, у 2021 
році представлено на конкурс наукові роботи Ісаєва В. «Розвиток професійного волонтерського руху в контексті 
активізації участі громадян в діяльності інститутів громадянського суспільства», Гарічевої К. «Публічне управління 
економічною безпекою держави», Марченко Є. «Економічний потенціал державної системи інтелектуальної 
власності». Студент Похільченко О. в складі команди від університету взяв участь у фінальному турі Всеукраїнського 
конкурсу «LookofNewGeneration/Погляд нового покоління – 2019» (дослідження на прикладі Тетерівської 
об'єднаної територіальної громади (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/studenti-zhnaeu-sered-peremozhtsiv-
konkursu-look-of-new-generation-2019#!_________2__1_). 
Професорку кафедри Литвинчук І.Л. включено до складу Програмного комітету «Європейська дослідницька рада. 
Майбутні та новітні технології. Дії Марії Склодовської-Кюрі» - одного з 6 програмних комітетів «Горизонт 2020».
(https://cutt.ly/sxPHTnU)

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Представники групи забезпечення оновлюють зміст освітніх компонент на основі наукових досягнень і сучасних 
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практик відповідно до Положення https://cutt.ly/Kx4lbyk. Зарубіжне стажування Кравець І. в UKSW, Польща, 
забезпечило приріст компетентностей викладача при висвітленні особливостей методології пізнання економічних 
процесів в рамках ОК07, а результати дослідження, представлені в статті «Long-Term Consequences of Capital 
Outflows for Transition Countries» (Scopus) використано для оновлення ОК7. На основі стажування 2020 р. Дацій Н. 
доповнила тематику самостійної роботи та індивідуального творчого завдання ОК20 з врахуванням тенденцій 
сьогодення. Висвітлені у статті Sandal J.-U., Yakobchuk V., Lytvynchuk I., Plotnikova. M. «Institutions for forming social 
capital in territorial communities» (Web of science) результати дослідження враховано в ОК12.
На основі врахування побажань здобувачів вищої освіти, випускників щодо змістовного наповнення навчальних 
дисциплін та запитів стейкхолдерів щодо розвитку відповідних компетентностей на початку кожного навчального 
року оновлюються силабуси навчальних дисциплін. З метою забезпечення відповідних показників якості підготовки 
здобувачів вищої освіти було видано такі навчальні посібники та монографії:
- Публічна служба: навч. посіб. / В.П. Якобчук, Н.В. Дацій, А.Б. Войтенко, І.В. Кравець, О.В. Захаріна, О.В. Іванюк, 
А.В. Дяченко, Н.С. Пугачова. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.–394с. (використовується для ОК17, ОК19, ОК25, 
ОК27);
- Якобчук В.П., Симоненко Л.І., Довженко В.А. та ін. Економіка публічного сектору: навч. посіб. / В.П. Якобчук, Л.І. 
Симоненко , В.А. Довженко, Є.І. Ходаківський, І.Л. Литвинчук О.В. Захаріна, С.В. Тищенко, О.В. Іванюк, І.В. 
Кравець, Н.С. Пугачова, О.П. Власенко, Ю.В. Золотницька, О.П. Русак; за заг. ред. В.П. Якобчук. Київ: Видавництво 
Ліра-К, 2021.–496с. (ОК 7, ОК11, ОК21, ОК22, ОК31, ОК29);
- Якобчук В.П., Ходаківський Є.І., Литвинчук І.Л. та ін. Інструменти мікро- і макроекономіки в публічному 
управлінні: навч. посіб. / В.П. Якобчук, Є.І. Ходаківський, І.Л. Литвинчук, Л.І.Симоненко , В.А. Довженко, О.В. 
Захаріна, С.В. Тищенко, О.В. Іванюк, І.В. Кравець, Н.С. Пугачова; за заг. ред. В.П. Якобчук. Київ: Видавництво Ліра-
К, 2021. 406с. (ОК9, ОК12, ОК21, ОК22)
- Войтенко А.Б. Децетралізація та реформування місцевого самоврядування: навч. Посібник. Київ: Вид-во Ліра-К, 
2020. 469с. (ОК18, ОК20, ОК26, ОК27);
- Основи публічного управління та антикорупційної діяльності : навч. посіб. / Карташов Є.Г., Дацій Н.В., Драган І.О., 
Антонов А.В., Шпак Ю.В. / за заг. ред. Є.Г Карташова. Київ : Освіта України, 2020. 304 с. та Литвинчук І. Л. 
Інструменти моніторингу корупційних ризиків та запобігання корупції навч. посібник / О.В. Іванюк, І.Л. Литвинчук, 
Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 74 с. (ОК23, ОК28)
- Публічне управління та адміністрування: навч. посіб. / [О.В. Скидан, В.П. Якобчук, Н.В. Дацій та ін.]; за заг. ред. 
О.В. Скидана. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 705 с. (ОК15, ОК19, ОК20, ОК26, ОК28).

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності регулюється відповідно до Стратегії інтернаціоналізації на 2019-2029рр. 
(https://cutt.ly/Jf1oN5L).
Студенти і викладачі мають досвід участі у міжнародних проєктах та програмах:
- «Формування компетенцій володіння антикорупційними інструментами у активної молоді» під егідою 
Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні («EUACI») за підтримки ЄС Міністерства закордонних 
справ Данії, грудень 2019;
- проєкт академічного співробітництва з Мережею молодіжних академічних інкубаторів YEP (Україна-Естонія) 
(участь у Марафоні з інтелектуальної власності Міжнародного форуму «INNOVATION MARKET-2018»), 2018;
- проєкт академічного співробітництва зFil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway(5 викладачів пройшли інтенсивний 
курс Social Entrepreneur School IBS, 2019;
- Литвинчук І.Л. стажування за програмою «Civic School for Sound EU Practice», 2018; Leibniz Institute of Agricultural 
Development in Transition Economies (IAMO) 2019; 
- Золотницька Ю.В. стажування за програмою «Kirkland Research», 2020-2021, 1 семестр, Варшава, Szkoła Główna 
Handlowa (Варшавський університет економіки);
- викладачі Литвинчук І.Л., Захаріна О.В. – Jean Monnet Open Course of European Integration: Economic Development 
(Європейська інтеграція, економічний розвиток та політика ЄС у сфері публічного управління), 2018.
Інтернаціоналізація викладання здійснюється шляхом публікації наукових статей в збірниках, включених до 
міжнародних наукометричних баз (таблиця 2).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

В межах навчальних дисциплін згідно Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ http://surl.li/ocmp 
та Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в ЖНАЕУ http://surl.li/ocmw контрольними 
заходами є: вхідний, поточний, модульний, підсумковий контроль. Форми проведення контролю та критерії 
оцінювання рівня знань визначені у робочих навчальних програмах та силабусах. Зміст навчальних модулів чітко 
корелює із програмними результатами навчання. Це дозволяє за допомогою відповідних форм контрольних заходів 
перевірити рівень отриманих результатів навчання у межах навчальних дисциплін ОП. Мінімальні та максимальні 
бали за контрольними заходами визначаються з урахуванням певного рівня набутих знань здобувачами.  
Контрольні заходи, їх зміст і критерії оцінювання оприлюднюються для поточного контролю – на початок семестру, 
для підсумкового – відповідно до ОП. Вхідний контроль відбувається у формі тестування на першому занятті з 
метою оцінювання залишкових знань з попередніх дисциплін. Поточний контроль для визначення рівня підготовки 
здобувачів, планування їх самостійної роботи та коригування викладачами методів і засобів навчання проводиться 
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під час аудиторних занять у формах: колоквіуми та тестування за лекційними темами; експрес-контроль, контрольна 
робота, виступи з рефератами, участь у дискусіях, вирішення ситуаційних завдань та захист індивідуального 
завдання на семінарських (практичних) заняттях. Модульний контроль у формі модульної контрольної роботи 
здійснюється після вивчення студентами логічно завершеної частини програми навчальної дисципліни. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на окремих його завершених етапах та 
включає семестровий контроль (у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку в обсязі 
навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним планом) 
та атестацію студентів (у формах екзамену зі спеціальності та захисту кваліфікаційної роботи). Самоконтроль, що 
відбувається у процесі самостійної роботи студента, включає такі його види: виконання письмових завдань у формі 
рефератів (есе) і ситуаційних задач. З метою засвоєння навчального матеріалу з конкретної дисципліни та для 
самооцінки у методичних розробках передбачаються питання для самоконтролю. Завдання для контрольних 
заходів обов’язково розглядаються і обговорюються на засіданнях кафедри.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти визначені в 
робочих програмах навчальних дисциплін відповідно до Положення про навчально-методичне забезпечення 
дисциплін http://surl.li/ocrt; силабусах (Положення про силабус http://surl.li/ocru). Відповідна інформація 
оприлюднена через Єдину державну електронну базу з питань освіти про модулі: «Навчальний процес», «Розклад», 
дистанційне навчання на платформі Мооdle, що передбачено Положенням про організацію освітнього процесу у 
ЖНАЕУ http://surl.li/ocmp. В робочих програмах доступно висвітлено інформацію про контрольні заходи та критерії 
оцінювання у формі таблиць розподілу балів відповідно до форм контролю з максимальними та мінімальними 
балами з урахуванням ступеня значимості та трудоємності дисципліни. В силабусах деталізовані: види об’єктів 
контролю та контрольних завдань; підходи до оцінювання результатів поточної роботи; розподіл балів за окремими 
темами, розділами і семестровим підсумком; загальні підходи до побудови контрольних завдань за окремими 
темами, модулями та підсумками роботи за навчальною дисципліною. Викладачі  на початку вивчення кожної 
навчальної дисципліни у чіткій та зрозумілій формі ознайомлюють здобувачів з формами проведення контрольних 
заходів та оцінювання – як усно, так і за допомогою публічної інформації через інформування на сторінці кафедри 
на платформі Facebook, а також шляхом безпосереднього надання кафедрою  паперових варіантів.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Викладач на початку вивчення навчальної дисципліни інформує здобувачів про форми контрольних заходів та 
критерії оцінювання. Така ж інформація оприлюднена у силабусах навчальних дисциплін, розміщених на 
платформі дистанційного навчання Мооdle. Процедура проведення контрольних заходів та інформація про форми 
та критерії містяться у Положенні про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ http://surl.li/ocmp. Розклад занять 
розміщений на сайті ПНУ http://rozklad.znau.edu.ua та на стенді кафедри. Деканат та навчально-науковий центр 
надають додаткову інформацію про організацію навчального процесу та контрольні заходи. Також графік освітнього 
процесу розміщено на сайті ПНУ http://znau.edu.ua/2016-04-09-10-48-37/hrafiky-osvitnoho-protsesu.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Згідно Стандарту для першого (бакалаврського) рівня (наказ МОН України від 29.10.2018 р. № 1172),  в ОП  формою 
підсумкової атестації здобувачів вищої освіти визначено: 1. Підготовку та публічну презентацію кваліфікаційної 
роботи. 2. Проведення Атестаційного екзамену, який має оцінювати рівень досягнення результатів навчання, 
визначених цим стандартом та освітньою програмою. Відповідно до Положення (п.3.1.3)  (https://cutt.ly/4hProkU), 
обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є кількість наукових публікацій і вона повинна 
становити не менше двох, у тому числі одноосібних – не менше однієї. Згідно до Положення про академічну 
доброчесність, запобігання та виявлення плагіату 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20плагіат.pdf) здобувачі обов’язково 
проходять процедуру перевірки кваліфікаційної роботи на відсутність ознак академічного плагіату за участю членів 
фахової експертної комісії кафедри за допомогою онлайн-сервісів Unicheck, що сприяє розмежуванню фактів 
виявлення співпадінь та плагіату. Публічний захист кваліфікаційної роботи здійснюється відкрито і публічно перед 
Екзаменаційною комісією, яка затверджується наказом ректора. 
Формою підсумкової атестації здобувачів вищої освіти до прийняття Стандарту за ОП 2017-2018р. було у формі 
комплексних екзаменів з фундаментальної економічної підготовки та зі спеціальності. 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

У Поліському національному університеті регулювання процедури проведення контрольних заходів відбувається на 
основі: Положення про організацію освітнього процесу (п. 3.14) http://surl.li/ocmp, Положення про порядок 
створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії (пп. 3, 4, 5) http://surl.li/ocvg, Положення про 
кваліфікаційні роботи http://surl.li/ocuz та вимог діючого стандарту. Ці документи деталізують проведення 
контрольних заходів відповідно до графіку освітнього процесу. А склад екзаменаційних комісії затверджуються 
наказом ректора університету не пізніше ніж за місяць до моменту їх початку.
Процедура проведення контрольних заходів також уміщена в робочих програмах та силабусах навчальних 
дисциплін та доступна для здобувачів вищої освіти через систему дистанційного навчання Moodle.
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність оцінювання екзаменаторами передбачена Положенням оскарження результатів підсумкового 
контролю знань здобувачів вищої освіти (п.4) 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/SCAN%20оскарж..PDF). Цим документом встановлюються 
вимоги і методи об’єктивного контролю і  оцінювання знань здобувачів, а також у (п. 3) є порядок оскарження 
процедури проведення здобувачами результатів атестації. Процедура запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів регламентується Положенням про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним 
домаганням 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/01/Положення%20про%20порядок%20запобігання%20конфлікту
%20інтересів%20Поліського%20університету.pdf), у п. 3 якого визначено спектр можливих заходів. До розв’язання 
ситуацій, пов’язаних з конфліктом інтересів, можуть долучатися куратор академічної групи, завідувач випускової 
кафедри, декан факультету, а також органи студентського самоврядування, що, згідно Положення про студентське 
самоврядування (http://znau.edu.ua/images/public_document/2017/студентське_самоврядування.pdf) захищають 
права та інтереси здобувачів, а також у п. 2.6 Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 
корупції (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20УО%20(Корупція.pdf). Протягом 
навчання у здобувачів конфлікту інтересів із застосуванням відповідних процедур за ОП не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

ЗВО урегульовує процедуру порядку повторного проходження контрольних заходів Положенням оскарження 
результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти (розділ 2 п. 19, 20, 21, 22) 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/SCAN%20оскарж..PDF) в якому виписані наявні, чіткі і 
зрозумілі порядки які дають студенту право на повторне проходження контрольних заході, а саме (при ліквідації  
академічної заборгованості; у випадку потреби підвищення оцінки за екзамен або диференційований залік з певної 
навчальної дисципліни та отримання диплома з відзнакою, як виняток). Також Положенням про організацію 
освітнього процесу 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0у%20ЖНАЕУ.pdf) визначено порядок повторного проходження контрольних заходів у п.3.14.2.3. в якому 
наголошено, що повторне складання заліків та екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни 
після проведення підсумкового контролю за розкладом: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється 
деканом факультету. Результат складання заліків та екзаменів в комісії є остаточним. Випадків повторного 
проходження контрольних заходів у ЗВО не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок урегулювання оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів передбачено 
розділом 3 Положення оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти 
http://surl.li/oczl. З метою реалізації права здобувача на оскарження процедури проведення та результатів 
контрольних заходів у Поліському університеті, у разі подання заяви здобувачем щодо оскарження процедури 
проведення або результату контрольного заходу з навчальної дисципліни (апеляції), розпорядженням ректора 
створюється апеляційна комісія. До складу апеляційної комісії входять: голова, члени комісії (не менше двох осіб), 
секретар комісії. Серед членів апеляційної комісії обов’язково призначається представник студентської ради 
факультету (структурного підрозділу). Факультет (структурний підрозділ) готує проект розпорядження про 
створення і склад апеляційної комісії, який підписує ректор. Апеляційна заява, подана не в установлені терміни, 
розгляду не підлягає.
Спірні питання щодо оцінок, одержаних здобувачами під час атестації, вирішуються екзаменаційною комісією щодо 
атестації осіб, які здобувають відповідний освітній ступінь. Випускник у випадку незгоди з оцінкою має право подати 
апеляцію згідно Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ 
http://surl.li/ocvg. За час здійснення освітньої діяльності за ОП випадків оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів серед здобувачів не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В ПНУ визначено чітка та зрозуміла політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності для 
всіх учасників освітнього процесу згідно нормативних документів: Положення про академічну доброчесність, 
запобігання та виявлення плагіату. 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20плагіат.pdf); Положення про внутрішню 
систему забезпечення якості вищої освіти. 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення
%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf); Положення про кваліфікаційні роботи 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ННЦ/Положення%20про%20кваліфікаційні%20роботи%20у%20
ЖНАЕУ.pdf); Порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність 
академічного плагіату (http://surl.li/odbz); Проєкт Положення про комісію з питань етики та академічної 
доброчесності (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist); Наказ ректора від 29.03.2019 р. 
№ 61 «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату» (http://surl.li/odcb); Наказ ректора 
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від 04.12.2020 р. № 267 «Про створення фахових експертних комісій для перевірки робіт на наявність академічного 
плагіату» (http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/Nakaz_rektora_04.12.2020_267.pdf); Рекомендаційні 
листи від МОН (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

За допомогою офіційних програмних продуктів «Unicheck» та «StrikePlagiarism» у ЗВО здійснюється перевірка на 
виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах: навчальних (курсових робіт, кваліфікаційних робіт здобувачів 
вищої освіти); науково-методичних праць (підручників, посібників, навчальних посібників), рукописи статей, тези 
доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів заходів наукового, науково-практичного та 
науково-методичного спрямування (конференцій, семінарів, з’їздів, конгресів тощо); монографій та інших робіт, які 
видаються у ЗВО. Усі види робіт підлягають багаторівневій перехресній перевірці на наявність академічного 
плагіату. Адміністрування, координування та моніторинг роботи із перевірки академічних текстів на наявність 
текстових збігів / ідентичності / схожості та ознак плагіату здійснюється співробітниками бібліотеки Університету 
під керівництвом адміністратора Системи.
Здобувачем, або НПП подається заява про перевірку роботи. Формується звіт про результати перевірки, який 
відображає відсоток схожості тексту з джерелами в Інтернеті, цитат та вилучень джерел, а також модифікації тексту. 
Фахова експертна комісія випускової кафедри приймає остаточне рішення про можливість публікації наукових 
праць або допуску кваліфікаційних робіт до захисту. У разі негативного висновку он-лайн сервісу “Unicheck” робота 
повертається на доопрацювання. Для здобувачів ОП первинна перевірка на плагіат є безкоштовною.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Забезпечення академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти за ОП є частиною внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти університету. З метою популяризації академічної відповідальності (доброчесності) 
Заклад на системній основі зусиллями бібліотеки реалізує низку процедур та заходів з метою популяризації 
академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти за різними напрямами (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-
11-10/akademichna-dobrochesnist). Починаючи з 2017 р. і до сьогоднішнього часу були проведені консультативні 
заняття щодо запобігання плагіату та інші заходи з питань академічної доброчесності як для здобувачів (тематичні 
онлайн-тренінги; вебінари; з лютого 2021 р. розпочато заняття з академічної доброчесності та основ академічного 
письма для студентів усіх спеціальностей) так і для НПП (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-
dobrochesnist). Серед викладацького складу систематично проводиться роз’яснювальна робота щодо наслідків 
порушення принципів академічної доброчесності в наукових роботах, статтях, тез доповідей. Щодо ефективності 
популяризації принципів академічної доброчесності серед здобувачів ОП показують результати їх опитування 
(https://cutt.ly/FxBKLCq) «просвітницькі заходи щодо принципів академічної доброчесності та поінформованості 
здобувачів вищої освіти» відмітили 92 % респондентів.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату та Порядок перевірки наукових, 
навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату  є документами, що 
реагують на порушення академічної доброчесності і визначають процедуру встановлення  відповідальності за 
порушення норм академічної доброчесності. За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти та 
НПП можуть бути притягнені до такої відповідальності: відмова у прийнятті матеріалів до розгляду або повернення 
матеріалів на доопрацювання; заборона автору включати такі твори у перелік своїх наукових, навчально-
методичних та навчальних робіт; відмова у допуску роботи до захисту або опублікування; накладено дисциплінарне 
стягнення, або притягнення до академічної відповідальності; позбавлення академічної стипендії або пільг з оплати 
навчання; відрахування із закладу освіти.
Факт плагіату у творах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти 
може бути встановлений комісією, створеною наказом ректора Університету.
Тому ЗВО постійно знайомить здобувачів з поняттям «академічна доброчесність», вимогами щодо публічних 
виступів, візуальних презентацій, коректного посилання на джерела інформації при запозиченні ідей, тверджень, 
відомостей. Протягом звітного періоду порушень академічної доброчесності за ОПП виявлено не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Університет проводить прозору кадрову політику, оголошуючи конкурс на заміщення вакантних посад НПП з метою 
добору компетентних, професійних, кваліфікованих кадрів. Конкурсний відбір НПП проходить відповідно до 
Статуту університету, Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з 
ними контрактів https://cutt.ly/vxO9K6r та Положення «Про конкурсну комісію для проведення конкурсного 
відбору на заміщення вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів» https://cutt.ly/jxOJjAi.
Інформація про оголошений конкурс розміщується на сайті університету, а також перелік вакантних посад 
друкується в газеті «Житомирщина». В конкурсі мають право приймати участь особи з повною вищою освітою, 
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науковим ступенем та званнями, які вільно володіють державною мовою. До уваги приймається стаж роботи у ЗВО 
на посадах НПП або стаж практичної роботи за профілем кафедри, видані підручники, посібники, монографії, 
фахові публікації, у тому числі в міжнародних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science та 
ін., рівень їх цитованості, участь в міжнародних проєктах та програмах стажування. Документи претендентів на 
посади НПП спочатку обговорюються на засіданні трудового колективу кафедри в присутності конкурсанта. Далі 
передаються конкурсній комісії з витягом рішення кафедри. Конкурсна комісія перевіряє пакет документів і надає 
рекомендації до розгляду на вченій раді університету, яка таємним голосуванням здійснює обрання НПП на 
вакантні посади.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Щорічно роботодавці приймають участь в обговоренні ОП та в його удосконаленні. Наприклад, 10.03.21 р. відбулося 
спільне засідання кафедри та ради стейкхолдерів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» і 
представників студентського самоврядування з приводу обговорення проєкту програми спеціальності ОС 
«Бакалавр» на 2021-2022 н.р. На базі Глибочицької ОТГ, 21.10.20 р., пройшло виїзне засідання кафедри за онлайн-
участю  професорів Литви і Білорусії з метою вдосконалення ОП і перейняття досвіду партнерів в сфері публічного 
управління територіями.
Роботодавці запрошуються на святкування Дня державної служби, Дня Університету, Дня кафедри, зустрічі 
кураторів з академічними групами. Метою зустрічей є налагодження зв’язків між роботодавцями і здобувачами та 
можливість залучити волонтерів до професійної сфери. Так, 18.02.21 р. відбулася зустріч з представником 
управління у справах сім’ї, молоді і спорту Житомирської міськради Дмитром Ткачуком. Здобувачами 2-3 курсу 
підготовлені заявки на участь у 51 сесії муніципальної програми «Школа місцевого самоврядування». 25.02.21 р. 
студенти дізналися від представників місцевого самоврядування про урбаністично-культурний проект «Майстерня 
міста». Проект об’єднує міську владу і громадськість до процесу оновлення та розвитку міста. 22.09.20 р. відбувся 
online захід «День відкритих дверей державної служби». Регулярно проводиться ЗВО «Ярмарок вакансій». Заходи 
відображаються на сторінці кафедри Fb https://www.facebook.com/public.pnu/.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До ОП залучаються представники академічної спільноти. Так, в 2019 р. в рамках проекту «Реалізація регрантингової 
програми у Чернівцях, Червонограді, Житомирі» за фінансуванням ЄС здобувачі прослухали курс «Формування 
компетенцій володіння антикорупційними інструментами у активної молоді». В 2019 р. здобувачі були учасниками 
«Школи соціального підприємництва» Jan-U. Sandal Institute, Norway і, виконавши вимоги курсу, отримали 
сертифікати.
Проводяться аудиторні заняття, а в умовах карантинних обмежень онлайн-семінари, з представниками різних 
виконавчих органів влади, експертами галузі, практиками. 10.03.21 р. заступниця директора регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Н. Радушинська виступила спікером з теми «Протидія й 
запобігання гендерній дискримінації». Говорили про реалізацію політики гендерної рівності у системі органів 
виконавчої влади. 10.10.19 р. представники відділу спецполіції ГУ провели тренінг «Виявлення економічних 
злочинів, пов’язаних з нецільовим використанням, привласненням, розтратою бюджетних коштів». 17 жовтня, 26 
листопада 2019 р. і 24 червня 2020 р. проведені зустрічі зі здобувачами заступником начальника Нацдержслужби В. 
Бражевським на теми: «Запобігання корупції в державних органах і органах місцевого самоврядування», 
«Залучення талановитої молоді на державну службу», «Утвердження стандартів етичної поведінки у сфері 
публічного управління». Заходи відображаються на сторінці кафедри Fb https://www.facebook.com/public.pnu/.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

З метою реалізації безперервного професійного розвитку НПП, удосконалення навиків та набуття нових 
компетентностей університет керується Положенням про підвищення кваліфікації і стажування НПП 
https://cutt.ly/GxAgDkQ. Відповідальним структурним підрозділом є ННЦ забезпечення якості освіти університету, 
який планує, організовує, контролює графік підвищення кваліфікації. Університет співпрацює з НУБіП України, на 
базі якого викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації і удосконалили зміст навчальних дисциплін, 
впровадили інтерактивні методи викладання. Професійному розвитку викладачів сприяє їх участь у всеукраїнських 
фахових програмах підвищення кваліфікації науковців.
Університет дотримується політики міжнародної академічної мобільності і сприяє мовному стажуванню викладачів 
ОП. За сприяння ЗВО міжнародне стажування пройшли Якобчук В. (International scientific and practical forum, 
Польща-Словакія, 2015); Якобчук В., Литвинчук І., Довженко В., Пугачова Н., Іванюк О. (Jan-U. Sandal Institute, 
Норвегія, 2019); Литвинчук І. (Університет штату Пенсильванія, США (даний час); SPME, Норвегія, 2019; 
Foundations of Agricultural Economics: Selected Topics, Німеччина, 2019; Інноваційний університет і лідерство, 
Польща, 2017); Пугачова Н. (SPME, Норвегія, 2019); Кравець І. (Інститут Міжнародної Академічної і Наукової 
Співпраці, Польща, 2018); Золотницька Ю. (Програма ім. Л.Кіркланда, Польща, 2020).
Сертифікат про володіння англійською мовою на рівні B2 мають Литвинчук І., Кравець І.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Розвиток викладацької майстерності НПП здійснюється згідно з Положенням про нагороди і почесні звання 
https://cutt.ly/dxA9Rj9, Наказом про преміювання https://cutt.ly/axA1MIB. З метою стимулювання наукової роботи 
викладачів ОП премійовані Захаріна О. і Довженко В. ‒ наукові керівники переможців ІІ туру Всеукраїнського 
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конкурсу студентських наукових робіт. За публікацію статей в міжнародних базах Scopus і Web of Science виплачені 
премії Якобчук В., Литвинчук І., Захаріній О., Кравець І. Університет преміює НПП за оформлення патенту на 
винахід, за присудження наукового ступеня кандидата і доктора наук, керівників переможців олімпіад.
З метою морального заохочення, працівників на засіданнях вченої ради відзначають почесними грамотами, 
подякою ректора, цінним подарунком. Грамотами відзначені Якобчук В., Дацій Н., Войтенко А., Ходаківський Є., 
Литвинчук І., Захаріна О., Кравець І., Іванюк О., Симоненко Л., Довженко В. За сумлінну працю Ходаківському Є. 
присуджене звання Почесного професора університету. Якобчук В. нагороджена медаллю «Гордість ЖНАЕУ». За 
вагомі професійні досягнення Якобчук В., в 2018р., отримала Почесну Грамоту ВР України і представлена до 
почесного звання «Заслужений працівник освіти».
Належному морально-психологічному клімату в колективі сприяє дотримання Кодексу професійної етики й 
організаційної культури працівників ОП. Кар’єрне зростання НПП здійснюється у відповідності оцінки рівнів 
професійної активності та наукових досягнень.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові ресурси ОП формуються з коштів держбюджету в умовах держзамовлення (загальний фонд) та інших 
джерел (спеціальний фонд). 
Досягнення визначених ОП цілей та програмних РН відбувається як на основі матеріально-технічних ресурсів 
університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/pro-universitet) так і факультету. Факультет Права, публічного 
управління та національної безпеки розміщений в 4-му корпусі площею 9161 м2., на 3, 6 та 7 поверхах 
(http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet). Навчальні приміщення відповідають вимогам і підбираються 
відповідно до конкретної ОК. У кафедри 4 викладацьких, 2 лекційних аудиторії, та Центр розвитку громад. Робочий 
простір цих приміщень обладнано новими меблями, комп’ютерною технікою та доступом до Internet. В 2020 році в 
Центрі, 316 ауд., проведено ремонт, встановлені сучасні меблі та обладнання (дошки, мультимедійне обладнання, 
телевізор, ноутбук). Центр використовується в освітньому процесі, для проведення консультацій бакалаврів, 
студентських конференцій, роботи наукового гуртка, студентського самоврядування, дистанційних занять, засідань 
кафедри, ради стейкхолдерів, тощо. Інформація про наукову бібліотеку міститься на сайті 
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/. Навчально-методичне забезпечення ОП оновлюється щорічно і відповідає 
«Положенню про навчально-методичне забезпечення», http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya. 
Навчально-методичні матеріали, розміщені на освітньому порталі (http://moodle.znau.edu.ua ).

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Студенти ОП користуються загальноуніверситецьким освітнім середовищем: комп’ютерними класами, 
Інформаційним центром ЄС в Житомирській області; «Органік центром»; Центром геоінформаційних технологій; 
Центром інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами, актовійою залою, обладнання якої було 
повністю модернізовано у 2020 році. Перевірку на виявлення плагіату в наукових роботах учасників освітнього 
процесу проводить Наукова бібліотека, яка має власний електронний репозитарій, здійснює аналіз академічних 
текстів на платформах: «Unicheck» та «StrikePlagiarism», див. «Положення про академічну доброчесність в ЖНАЕУ» 
(від 27.12.2017 р., протокол №5) (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichnainformatsiya). Всім учасникам 
освітнього процесу забезпечено безоплатний доступ до баз даних Scopus та Web of Science. В університеті активно 
працює Рада молодих учених, наукові школи (http://znau.edu.ua/m-nauka/service-research-and-innovation/naukova-
ta-innovatsijna-diyalnist/naukovi-shkoli-zhnaeu). Кафедра проводить роботу в рамках наукового гуртка «Публічне 
управління в сфері національної безпеки»  https://www.facebook.com/fppunb.pnu.ua. Метою діяльності якого є 
формування простору для наукової дискусії з державотворення і дозволяє інтегрувати дослідницький потенціал 
НПП та здобувачів вищої освіти у сфері ПУА. Для роботи гуртка  використовується 316 ауд., яка обладнана 
сучасними мультимедійними засобами та забезпечена зібранням літератури, які є науковим НПП кафедри.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Освітнє середовище ЗВО включає зони відпочинку, в тому числі заклади харчування. Естетичну насолоду студенти 
можуть отримати в Ботанічному саду університету, контактному зоопарку. В університеті функціонує спортивний 
комплекс для фізичного самовдосконалення. http://znau.edu.ua/fakulteti/tekhnologichnij-fakultet/m-about-fv/m-
sportivnij-kompleks
На факультеті працює Психологічний хаб «Safe Space». Метою діяльності якого є сприяння та підтримка 
психологічної безпеки особистості. В психологічному хабі працює Speaking Club який формує комунікативні 
навички. Народознавчий комплекс «Старожитності українського села», сприяє національно-патріотичному 
вихованню, формуванню історичної пам’яті та національної ідентичності. Юридична клініка, яка є партнером 
Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, надає безоплатну (первинну) 
правову допомогу з питань захисту прав і свобод людини. 
Для безпеки здобувачів освіти функціонує зовнішня спеціалізована служба охорони університету. Вимоги щодо 
теплового, санітарного та протипожежного режимів дотримано. Постійно проводиться профілактична, 
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роз’яснювальна робота щодо поведінки у разі виникнення ситуацій, які загрожують безпеці та здоров’ю здобувачів 
та працівників університету. Розроблено інструкції з охорони праці для працівників та здобувачів освіти, зокрема, 
під час роботи в умовах карантину (наказ № 05 від 14.01.2021 р.). У ЗВО вжито заходів задля запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітня підтримка ОП регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» 
https://cutt.ly/BxPeL1J. На сайті університету для освітньої підтримки здобувачів освіти створено вкладки, які 
містять інформація студенту http://znau.edu.ua/#: незалежний контроль знань, http://znau.edu.ua/m-
students/nezalezhnij-kontrol-znan, рейтинги успішності http://znau.edu.ua/m-students/reitynh-uspishnosti-studentiv-
biudzhetnoi-formy-navchannia-na-oderzhannia-akedemichnoi-stypendii, розклад занять (http://rozklad.znau.edu.ua); 
тощо. Працює система дистанційного навчання, Moodle (http://moodle.znau.edu.ua). В період карантинних обмежень 
учасники освітнього процесу сформували навички роботи в ZOOM, соціальних мережах, тощо. 
Інформаційна підтримка та комунікація зі студентами відбувається безпосередньо через завідувача кафедри, 
гаранта освітньої програми, кураторів груп, НПП, методиста кафедри, деканату, а в період дистанційного навчання 
додатково з використанням Viber, інших месенджерів, електронної пошти. Важливе значення інформаційної 
підтримки має Фейсбук сторінка кафедри, факультету, університету, провідних фахівців 
https://www.facebook.com/fppunb.pnu.ua.
Організаційна підтримка відбувається в кожній академічній групі через куратора, який спільно з адміністрацією 
факультету та університету сприяє вирішенню питань навчання та побуту; оформлення документів; тощо. 
Консультативна підтримка, наприклад стосовно дотримання принципів академічної доброчесності проводиться 
спільно з бібліотекою, зокрема на запрошення кафедри із студентами ОП був проведений тренінг на відповідну тему 
у лютому 2021р. Ще одним напрямом консультативної підтримки є роз’яснення питань індивідуальної освітньої 
траєкторії серед студентів першого курсу (куратор)
Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти в ЖНАЕУ реалізується і через студентське самоврядування 
(http://znau.edu.ua/m-students/studentske-samovryaduvannya) і Центр соціального і гуманітарного розвитку. 
Інформація за посиланням http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/about-tsentr-gum-osv-vuh. 
Студенти ОП на 100% від потреби забезпечені місцями у гуртожитках (студенти проживають у кімнатах по 2-3 
особи, умови проживання відповідають вимогам).
Рівень задоволеності освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної підтримки здобувачів за ОП 
оцінюється за результатами опитування. 
https://docs.google.com/forms/d/1WfVOKIZyHwijUMj7xFh4NGu4iG0PgkxW0pPjA_VuodE/edit#responses. Результати 
опитування ілюструють задоволеність навчанням за ОП (86%); Зрозумілість мети, цілей і очікуваних результатів 
вивчення дисциплін (89%); Відповідність отриманих результатів вивчення дисциплін заявленим в них цілям (82 %); 
Актуальність освітньої програми у світлі найновіших досліджень у відповідній галузі (90%); Прозорість та чесність 
оцінювання знань (85%); Якість методичних матеріалів дисциплін (77%); Доступність графіків освітнього процесу 
85%; Просвітницькі заходи щодо принципів академічної доброчесності 92%.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами. Корпуси 
обладнані пандусами, облаштовані для потреб маломобільних груп населення, є 3 (три) ліфти у навчальному 
корпусі №4. Окрім того, в університеті надається допомога, у вигляді супроводу, для осіб з інвалідністю. 
Забезпечення прав людей з інвалідністю і безперешкодний доступ до приміщень університету, відображено в 
Положенні про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (протокол №4 від 
26.11.2019 р.) ((http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Також, в разі потреби, освітні послуги 
можуть бути надані у формі дистанційного навчання, що регламентується Положенням про дистанційне навчання в 
Житомирському національному агроекологічному університеті (протокол №2, від 09.09.2015р.,) 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Для отримання необхідної інформації і результативного 
навчання здобувачі з інвалідністю можуть скористатися платформою Moodle (http://moodle.znau.edu.ua), де 
зможуть знайти необхідну навчально-методичну літературу щодо дисциплін, які вивчаються та пройти контроль 
зрізу знань. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

В університеті політика врегулювання конфліктних ситуацій здійснюється виключно в правовому полі, відповідно 
до вимог чинного законодавства та висвітлена на сайті університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/mpublichna-
informatsiya). Внутрішні документи доступні за посиланням http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya. Перелік вкладок: Законодавство про конфлікт інтересів; Положення про запобігання конфлікту 
інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням; Комплексний план організаційно-виховної роботи ЖНАЕУ.
В контексті реалізації положень законів України: «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про 
доступ до публічної інформації» в університеті здійснюються заходи щодо формування корпоративної культури при 
здійсненні освітнього процесу НПП. Трудова й навчальна дисципліна базуються на свідомому та сумлінному 
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виконанні усіма учасниками освітнього процесу своїх трудових і навчальних обов'язків і є невід'ємною умовою 
роботи  та навчання в університеті. Див. Правила внутрішнього розпорядку ЖНАЕУ https://cutt.ly/vxPhQ2C. 
Учасники освітнього процесу дотримуються Статуту, Правил внутрішнього розпорядку університету, моральних та 
етичних норм. Нормою є пропагування здорового способу життя та заняття спортом. В університеті ретельно дбають 
про психічне здоров’я учасників освітнього процесу через створення загальної доброзичливої атмосфери та протидії 
булінгу в колективі. Під час реалізації ОП конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Поліський національний університет регулює процедуру розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 
перегляду ОП «Публічне управління та адміністрування» відповідно до «Положення про організацію освітнього 
процесу в Житомирському національному агроекологічному університеті» від 28.03.2019 р. (http://surl.li/feur) та 
«Положення про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у Житомирському національному 
агроекологічному університеті» від 27.02.2020р. (http://surl.li/mkbf)

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Розробкою та переглядом ОП опікується робоча група, до складу якої входять проєктна група, фахівці, практики, 
випускники за спеціальністю, здобувачі вищої освіти та інші стейкхолдери. Робота над розробкою ОП передбачає 
попередній аналіз ситуації на ринку праці, вивчення реального та потенційного попиту на майбутніх випускників 
ОП, аналіз даних приймальної комісії щодо кон’юнктури ринку освітніх послуг. Проєкт розробленої ОП 
розглядається на засіданні робочої групи, до участі в якій залучаються стейкхолдери. Проєкт розміщується на 
офіційному сайті університету у розділі «Публічна інформація. Громадські обговорення» (http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya). За узгодженням членів робочої групи ОП «Публічне управління та 
адміністрування» затверджується вченою радою Поліського національного університету. Регулярний моніторинг та 
перегляд ОП «Публічне управління та адміністрування» є ключовими компонентами внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності, здійснюються під керівництвом гаранта ОП «Публічне управління та 
адміністрування» та за участі студентів та зацікавлених сторін, які запрошуються на засідання робочої групи. 
Останній перегляд ОП «Публічне управління та адміністрування» у Поліському національному університеті мав 
місце в грудні 2019 року (протокол засідання кафедри №6 від 27.12.2019 р.) Зміни в ОП були затверджені 
протоколом кафедри №12  від 27 травня 2020 р. Так, у 2020 р. ОП «Публічне управління та адміністрування», за 
пропозицією стейкхолдерів, зазнала змін у зв’язку з необхідністю удосконалення програмних результатів навчання, 
зміни ЗК та СК. Нова редакція ОП була затверджена 24 червня 2020 р. Затверджений стандарт вищої освіти за 
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня (наказ МОН від 
29.10.2018р. № 1172) надає можливість дотримання відповідності у переліку ЗК та СК, ПРН. Пропозиції щодо 
внесення змін надають також здобувачі вищої освіти. Так, у грудні 2019 р. за пропозицією студентів була замінена 
дисципліна «Історія економічної думки» на дисципліну більш професійного спрямування «Теорія та історія 
державного управління» (протокол засідання кафедри № 6 від 27.12.2019 р.). Про будь-які зміни в ОП «Публічне 
управління та адміністрування» робоча група повідомляє здобувачів вищої освіти та зацікавлені сторони. У 
підсумку, презентована на сайті Поліського національного університету  ОП «Публічне управління та 
адміністрування», відповідає суспільним потребам, задовольняє попит на висококваліфікованих спеціалістів в 
сучасних умовах децентралізації та комплексної реформи державного управління 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-etiv.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти беруть участь у процесі удосконалення ОП шляхом забезпечення зворотного зв’язку через 
анонімне анкетування, в якому, зокрема, можна висловити думку щодо задоволення навчанням за обраною 
освітньою програмою, зрозумілістю мети, цілей і очікуваних результатів вивчення дисциплін, відповідності 
отриманих результатів вивчення дисциплін заявленим в них цілям, використання викладачами сучасних 
педагогічних методів та ін. (http://surl.li/opvu). Результати анкетування здобувачів обговорюються робочою групою 
ОП та розглядаються на засіданнях випускової кафедри. Врахування пропозицій здобувачів затверджується 
протоколом засідання кафедри. Так, зокрема, за пропозицією здобувачів ОП Гарічевої К. та Кобилькова Б. відбулася 
заміна дисципліни «Історія економіки та економічної думки» на дисципліну більш професійного спрямування, а 
саме «Теорія та історія державного управління» (протокол №6 від 27.12.2019 р.). За пропозицією студентів Шишки 
Р. та Похильченко О. тривалість дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» продовжено на весь 
термін навчання за ОП бакалаврського рівня. (протокол № 6 від 27.12. 2019 р.). 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП
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Студентське самоврядування залучається до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП відповідно 
до Положення про студентське самоврядування у Поліському національному університеті (http://surl.li/mkdr). 
Органи студентського самоврядування беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 
процесу, модернізації ОП, перегляду каталогу вибіркових дисциплін, провадження політики доброчесності, 
призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування. В Поліському національному 
університеті наявні скриньки довіри, куди студенти можуть надавати свої повідомлення та пропозиції про факти 
зловживань, корупційних проявів тощо. Конфіденційність в даному випадку гарантується. Відповідальними за цей 
напрям роботи є профільні проректори та голова студентської ради Університету. Також студенти мають можливість 
безпосередньої комунікації та взаємодії з відділом соціально-гуманітарного розвитку Поліського національного 
університету (https://www.facebook.com/polissia.university/) та первинною профспілковою організацією студентів 
Поліського національного університету (https://www.facebook.com/Studprofcom.pnu/), де вони можуть задати 
питання, внести пропозиції, повідомити про проблемні ситуації тощо. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

З метою забезпечення якості ОП роботодавці залучені до її розробки та періодичного перегляду, зміни дисциплін, 
роботи ЕК у якості їх голів, участі в науково-практичних та профорієнтаційних заходах. Проводиться анкетування 
роботодавців щодо оцінки якостей та навичок випускників ОП, актуальності освітньої програми у світлі найновіших 
досліджень та сучасного ринку праці (https://forms.gle/k3TKfAq5xNTCdjja6). У результаті вони надають свої 
пропозиції за даною ОП. Так, за пропозицією голови Глибочицької сільської ради Житомирського району 
Житомирської області С.В. Сокальського щодо доцільності посилення загальних та спеціальних компетентностей в 
сфері планування та впровадження управлінських рішень та активізації процедур публічних закупівель для 
забезпечення потреб територіальних громад було введено дисципліну «Публічні закупівлі» (протокол засідання 
кафедри від 27.12.2019 р. № 6). За пропозицією Голови Високопічської сільської ради Житомирського району 
Житомирської області Маслова А.А. було замінено дисципліну «Облік і аудит» на дисципліну «Бухгалтерський облік 
і аудит в управлінні територіальними громадами» (протокол засіданні кафедри № 6 від 27.12.2019 р.). В результаті 
розгляду пропозиції Голови Ради стейкхолдерів,  заступника Голови Міжрегіонального управління Нацдержслужби 
у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях В.М. Бражевського було введено дисципліну «Інноваційні 
технології в публічному управлінні» (протокол засідання кафедри № 6 від 27.12.2019 р.) 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Кафедра здійснює збір інформації щодо працевлаштування та кар’єри випускників з метою удосконалення змісту 
ОП. Застосовується практика традиційних зустрічей викладачів, студентів і випускників, які працюють в різних 
сферах публічного управління та адміністрування для обміну досвідом та отримання рекомендацій щодо 
удосконалення підготовки майбутніх фахівців. У рамках загальноукраїнської інформаційної кампанії «Право на 
державну службу» (16.05.2019) та регіонального заходу «День відкритих дверей державної служби у Вінницькій 
Житомирській та Хмельницькій областях» (22.09.2020) за ініціативи Національного агентства України з питань 
державної служби у Поліському національному університеті відбулася комунікаційна зустріч зі здобувачами ОП 
заступника начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та 
Хмельницькій областях В. Бражевського та ін. Представниками НАДС було продемонстровано покроковий алгоритм 
дій для пошуку вакансій на сайті nads.gov.ua, надана інформація про стажування як можливість «протестувати» 
роботу на державній службі. Роботодавці мають можливість висловити свою думку з приводу чинників, які мають 
найбільший вплив на ефективність професійної діяльності фахівця даної ОП та його кар'єрне зростання 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVQAHN5-SGJFX6_d52J7wBcUO-vqD0O5FDvoetmmVsSyxPbw/viewform. 
На питання «наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників?» більшість роботодавців відповіли 
«повністю зацікавлений».

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у Поліському національному 
університеті, Про організацію освітнього процесу в університеті, Про внутрішню систему забезпечення якості вищої 
освіти в університеті визначають процедури внутрішнього забезпечення якості ОП. За час реалізації ОП були 
виявлені такі недоліки: відсутність у 2016 р. технічної можливості перевірки наукових тез та конкурсних робіт на 
плагіат; недостатнє відображення навчальному плані 2017 р. дисциплін фахового спрямування; недостатня кількість 
вибіркових дисциплін у 2017 р. для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти. Реакція 
системи забезпечення якості ЗВО на виявлені недоліки. В університеті з 2017 р. “Положення про академічну 
доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в Поліському національному університеті” та інші документи 
(http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist) визначають технічну можливість перевірки 
наукових та студентських конкурсних робіт на плагіат на платній основі. З 2019 р. це здійснюється за допомогою 
програми “Unicheck”. З 2020 р. були введені дисципліни для посилення фахового спрямування: «Теорія та історія 
державного управління», «Публічні закупівлі», «Інноваційні технології в публічному управлінні». З 2020 р. в 
університеті сформовано каталог вибіркових дисциплін. http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-
etiv
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Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОП проводиться вперше. Щодо зауважень, що були висловлені за результатами акредитації інших ОП, 
які проходили у 2019-2020 рр. то Поліський національний університет вживає заходів з реалізації рекомендацій 
експертів, галузевих експертних рад та Національного агентства щодо вдосконалення внутрішньої системи якості 
освіти. Використовуються інтерактивні технології, проводяться вебінари. Для дистанційного навчання 
використовуються платформи Moodle, Zoom. Оновлюється комп’ютерне програмне забезпечення для навчального 
процесу. Посилюється також міжнародна співпраця. Наразі Поліський національний університет проводить спільну 
роботу з університетами з багатьох країн, зокрема Норвегія, Литва, Латвія, Польща, Білорусь та інші.
Враховані наступні зауваження та пропозиції з останніх акредитацій інших ОП: стосовно рекомендації із 
забезпечення врегулювання процедури оскарження результатів оцінювання здобувачів вищої освіти було 
розроблено та впровадженно в дію Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/SCAN%20%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B6
..PDF); рекомендацію стосовно розробки та впровадження положення про силабуси навчальних дисциплін 
враховано введенням в дію Положення про силабус навчальної дисципліни ЖНАЕУ (поліського національного 
університету) 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81.pdf)
; щодо рекомендації розробити алгоритм електронних звернень, щоб кожен студент маючи доступ до інтернету міг 
анонімно звернутися з скаргою, пропозицією чи проблемою - в університеті створено он-лайн формат скриньки 
довіри і забезпечено анонімність звернень (https://cutt.ly/Oj6gv93); у відповідь на рекомендацію сформувати в ЗВО 
загальний каталог вибіркових дисциплін, який розширив би спектр вибору дисциплін як за окремою ОП, так і за 
іншими ОП різних освітніх рівнів – сформовано каталог вибіркових фахових дисциплін для ОПП «Публічне 
управління та адміністрування» та ОПП «Агроінженерія», нині продовжується процес формування 
загальноуніверситетського каталогу 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/Каталог_вибіркові_бакалавр_ПУА.pdf); стосовно 
рекомендації популяризації послуги психологічної служби серед студентів, за допомогою статей та постів на 
офіційних сторінках в соціальних мережах, за допомогою роздаткового матеріалу та інформування студентів 
куратором, проведення просвітницької роботи - в університеті створено психологічний хаб «SAFE SPACE», в рамках 
якого функціонує психологічний центр «In Vivo», який сприяє розвитку та підтримці психологічної безпеки 
студентів та викладачів. Заходи, що відбуваються в рамках функціонування психологічного хабу, активно 
популяризуються різними каналами комунікацій (https://cutt.ly/klfgPfd; https://cutt.ly/6lfg2LZ; 
https://cutt.ly/nlfg6GK).

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур системи внутрішнього забезпечення якості ОП на 
всіх етапах шляхом дискусійного обговорення якості ОП під час наукових та методичний подій. Залучаються 
вітчизняні та зарубіжні викладачі під час візитів до Поліського національного університету в межах всеукраїнських, 
регіональних, міжнародних конференцій (наукова спільнота Клайпедського університету (Литва), Університету 
Вітаутаса Магнуса (Литва), Business and Rural Development Research Institute (Литва), Інституту Я.-У. Сандала 
(Норвегія). Надані пропозиції обговорюються на засіданнях кафедри. Так, на пропозицію КНУ ім. Тараса Шевченко 
та Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича в контексті посилення компетентностей 
випускника в сфері правових та кадрових питань публічного управління, дисципліни «Менеджмент» та «Економіко-
математичні методи та моделі» були замінені відповідно на дисципліни «Правові основи публічного управління та 
адміністрування» та «Кадрове забезпечення державної служби» (протокол засідання кафедри  №8 від 13 грудня 
2017 р); стосовно пропозицій спільноти закордонних науковців щодо глобалізації процесу публічного управління, 
що потребує відповідної поглибленої теоретичної та практичної підготовки з інформаційних технологій, дисципліну 
«Інформаційні технології в управлінні» переведено з блоку вибіркових до блоку обов’язкових компонент ОП 
(протокол № 6 від 27.12.2019 р.).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

В ЗВО спільна відповідальність у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти 
лежить на навчально-науковому центрі забезпечення якості освіти із: гарантами ОП, завідувачами кафедр, 
керівниками структурних підрозділів, відділом міжнародного співробітництва і відділом кадрів (моніторинг 
результатів виконання планів підвищення кваліфікації НПП); навчально-науковим центром організації освітнього 
процесу (щорічний моніторинг освітніх програм, розробка заходів з підвищення якості освіти); лабораторією 
комп’ютерної техніки і телекомунікацій (моніторинг оприлюднення інформації щодо якості освіти в розрізі ОП на 
офіційному веб-сайті); навчально-науковим центром та органами студентського самоврядування (аналіз стану 
забезпечення необхідними навчально-методичними ресурсами для організації освітнього процесу); деканати, 
навчально-науковий центр інтелектуальної власності, інноватики та управління проєктами та бібліотекою (аналіз 
стану запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових виданнях працівників Університету і роботах 
здобувачів вищої освіти); випускові кафедри, деканати, приймальна комісія, навчально-науковий центр дуальної 
освіти, навчально-науковий центр інформаційних технологій та відділ міжнародного співробітництва (координація 
формування індивідуальних траєкторій навчання студентів різних освітніх ступенів за участі стейкхолдерів) 
(http://surl.li/oqpp).
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9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу Поліського національного університету відображено та 
регулюються на основі:
Статут Поліського національного університету
Положення про організацію освітнього процесу Поліського національного університету 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Поліському національному університеті
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в Поліському національному 
університеті
Положення про кваліфікаційні роботи в Поліському національному університеті
Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами Поліського національного 
університету
Положення про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань Поліського 
національного університету
Положення про дистанційне навчання в Поліському національному університеті
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу в Поліському 
національному університеті
Положення про кваліфікаційні роботи у Поліському національному університеті та інші, які доступні на сайті 
університету у розділі «Публічна інформація», «Освітня діяльність» 
http://znau.edu.ua/cat-university/ofitsijni-dokumenti?layout=

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Інформацію про оприлюднення проекту ОП «Публічне управління та адміністрування» розміщують на офіційному 
веб-сайті Поліського національного університету у розділі «Публічна інформація», «Громадські обговорення» з 
метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%A3%D0%90_%D0%B1%D0%
B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80_2021_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
.pdf). Адреса для листування: znau_dilovod@i.ua 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Інтернет інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти). 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/ОП_ПУА_бакалавр_2020.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування»:
1) Постійний розвиток програмних компетенцій та людських ресурсів для поєднання універсальної спрямованості та 
регіональної унікальності підготовки фахівців; 
2) Оптимізація кадрового, методичного та наукового забезпечення освітньої програми, що дозволяє розвивати 
інтелектуальний потенціал здобувачів та посилювати їх практичні компетенції;
3) Пропозиція в ОП широкого кола вибіркових дисциплін, видів практик для створення умов необмежених 
можливостей сформувати індивідуальну траєкторію навчання та підготовки конкурентоздатного фахівця для 
публічного сектору;  
4) Систематична організація та проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та 
круглих столів для підвищення наукового рівня учасників програми, розвитку науково-педагогічного персоналу та 
компетенцій здобувачів;
5) Активне залучення роботодавців до удосконалення ОП та її складових, практична складова підготовки: співпраця 
з роботодавцями у сфері працевлаштування випускників, які пройшли попередню практику та стажування в 
органах публічної служби під час навчання;
6) Функціонування Центру розвитку громад «SMART COMMUNITY»;
7) Проведення науково-дослідної роботи в тісному контакті з ОТГ Житомирської області (консультування, обмін 
досвідом), з обласною держадміністрацією ( участь в експертній групі з розробки Стратегії розвитку Житомирської 
області, участь у проєкті Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області) та Міжрегіональним 
управлінням Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях (співпраця і взаємодія в сфері 
розвитку публічної служби).
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Слабкі сторони :
1) Недостатнє використання шляхів розвитку дуальної освіти;
2) Недостатня укомплектованість ЗВО сучасними технічними засобами  (VR модулі, VR студії, ігрові зони) для 
забезпечення освітнього процесу з метою формування у майбутніх фахівців стійких професійних навичок не тільки в 
реальному, але й у віртуальному середовищі;
3) Малокомплектні групи;
4) Відсутність практики викладання дисциплін за ОП англійською мовою, що не надає можливостей збільшити 
набір абітурієнтів та розвинути академічну мобільність.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи розвитку ОП орієнтовані на реалізацію Стратегії розвитку Поліського національного університету до 
2025, а саме набуття здобувачами ОП предметно-спеціальних компетентностей для забезпечення інтелектуального 
та культурного розвитку, досягнення високого рівня управлінської відповідальності перед територіальною 
громадою, підготовка фахівців конкурентоздатних на ринку праці та здатних якісно аналізувати програми та 
інвестиційно-інноваційні проекти у сфері публічного управління регіоном та громадами. Конкретними заходами 
реалізації перспектив є:
1. Розробка та впровадження в освітній процес нових методик навчання, модернізація існуючих компонентів для 
забезпечення стійкості професійної діяльності в умовах гібридних впливів.
2. Застосування творчих, креативних підходів до реалізації  освітньо-професійної програми з застосуванням 
передових інформаційно-інноваційних навчальних технологій, найкращих світових практик та широкого кола 
стейкхолдерів для посилення індивідуалізації та самостійності навчання.
3. Створення комунікаційної платформи на кафедрі економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 
управління для реалізації науково-дослідницької тематики «Публічне управління регіональною безпекою та сталим 
розвитком територій» з залученням здобувачів, стейкхолдерів та академічної спільноти.
4. Розширення напрямів діяльності Центру розвитку громад «SMART COMMUNITY» через розробку та реалізацію 
спільних проектів з територіальними громадами, інститутами громадянського суспільства, органами місцевого 
самоврядування та здобувачами.
5.  Адаптація та зміни в ОП до найбільш гострих безпекових викликів сучасності, пов'язаних із гібридними 
загрозами безпеки розвитку територіальних громад та регіону.
6. Участь кафедри в оптимізації структури управління регіоном на платформі геоінформаційних систем модельного 
зображення території громад при прийнятті оптимальних управлінських рішень та розробка пропозицій для органів 
місцевого самоврядування для реалізації програм та проектів регіонального розвитку
7. Розширення напрямів реалізації проєктів в сфері студенської  мобільності, стажування викладачів, обміну 
досвідом на конференціях та круглих столах.
Широка популярізація ОП та посилення комунікації та взаємодії з випускниками та роботодавцями для розширення 
баз практик,  організації та проведення захистів кваліфікаційних робіт в органах публічного управління.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Інформаційні 
технології в 
управлінні

навчальна 
дисципліна

17_Силабус_Інфор
маційні_технології
_в_управлінні.pdf

iapDVSa5cSAadFXT
TgV1HQ9yOeFl1kQrJ

h/KuU4wnUw=

Процесор INTEL Core™ 
i5/16Gb/240SSD/22”(10 шт); 
Windows 10 Pro (ліцензія: 
NoГС2117 від 11.12.2020); Of ice 
2019 Pro Plus (ліцензія: NoГС2117 
від 11.12.2020); фліп-чарт, дошка 
аудиторна для маркера

Національна та 
регіональна економіка          

навчальна 
дисципліна

21_Силабус_нац_т
а_рег_ек-ка.pdf

xJ/noAyjnWuMS285
C7m08WQsqbQcN1h

CnrNIu9t1P1A=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016.
Флип-чарт – 1 од. (2019 р.)

Соціально-економічне 
планування і 
прогнозування

навчальна 
дисципліна

22_Силабус_СЕПП.
pdf

A8D8MejegXhXJRX
ea2MzcsiCPsVRCC4

DcfdSUniNtkk=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016. Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Психологія 
управління

навчальна 
дисципліна

23_Силабус_Психо
логія 

управління.pdf

9EjZ2vtVuGdAya/R
GEtV0aacZUYdiYSN

DEcyLRFxSe0=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016.
Флип-чарт – 1 од. (2019 р.)

Конституційне право навчальна 
дисципліна

16_Силабус_Конст
итуційне_право.pd

f

Ct/WEkQfrrfoJQ41F
NPFmp6R388faVoT

A6Uih423BVI=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016. Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Публічні закупівлі навчальна 
дисципліна

24_Силабус_Публіч
ні_закупівлі.pdf

8//5BTsQ3+TulFK/k
hWiberdLOkqjnXXx

GFg5SF6HKA=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016., телевізор Kivi 
(50U730GU), рік введення в 
експлуатацію – 2020 p.,  Флип-
чарт – 1 од. (2019 р.)

Інноваційні технології 
в публічному 
управлінні

навчальна 
дисципліна

25_Силабус_Іннова
ційні_технології_в

_ПУ.pdf

8edX8GenzJmR+xT
NI5ed1f+hoQ6Uwpu

PLAj7mIkedW8=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016.



Флип-чарт – 1 од. (2019 р.)

Державна регіональна 
політика

навчальна 
дисципліна

26_Силабус_ДРП.p
df

oh5zie6iGcX4jFbU0v
hJyCyiUYrGtYJdKbG

neZV69xA=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016. Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Кадрове забезпечення 
публічної служби

навчальна 
дисципліна

27_Силабус_Кадро
ве_забезпечення_Д

С.pdf

Mbj96/B+hJSmvUcO
qKtF5MicCR6kv4nE

Fd4C/R5RO6Y=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016.
Флип-чарт – 1 од. (2019 р.)

Державна політика в 
сфері безпеки

навчальна 
дисципліна

28_Силабус_Держа
вна_політика_в_с

фері_безпеки.pdf

ZsgtMratI8M2yVls99
mvPRc4ag5PfUhT+T

wyRQralgA=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016. Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Державна політика в 
сфері безпеки

курсова робота 
(проект)

28_Методичка_ку
рсова_Державна_п
олітика_в_сфері_б

езпеки.pdf

2IJ5oZa13baePZJkc
XHNvhNKFkEog9sF

gmbr0ITAJgE=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016.

Бухгалтерський облік і 
аудит в управлінні 
територіальними 
громадами

навчальна 
дисципліна

29_Силабус_Бух.об
лік_і_аудит_у_ТГ.

pdf

MYFaU22CJnv9avc8
QtcqA7z8790Wb51E

Z25y4Xj8LLE=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016.
Флип-чарт – 1 од. (2019 р.)

Державне 
адміністрування та 
захист інтелектуальної 
власності 

навчальна 
дисципліна

30_Силабус_ДАЗІВ
.pdf

f3UptPkudpOicfv344
jqPvF/Xsz+Xw+nFD

UOXDnJwMc=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016. телевізор Kivi 
(50U730GU), рік введення в 
експлуатацію – 2020 p.,  Флип-
чарт – 1 од. (2019 р.)

Брендинг в 
публічному управлінні          

навчальна 
дисципліна

31_Силабус_Бренди
нг.pdf

krFzKabWpsSCpvpR
T0t3fIHszejDawISx+

Xz6KKbIyA=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016. телевізор Kivi 
(50U730GU), рік введення в 
експлуатацію – 2020 p.,  
Флип-чарт – 1 од. (2019 р.)

Навчальні практики практика 32_Силабус_Навча
льна_практика_ба

калавр.pdf

aozwf8siFDZxKrVyh
WRa84//QmltPjxv+

+hEVUlyMyA=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 



пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016. телевізор Kivi 
(50U730GU), рік введення в 
експлуатацію – 2020 p.,  Флип-
чарт – 1 од. (2019 р.)

Виробнича практика практика 33_Силабус_Вироб
нича_практика_ба

калавр.pdf

TxlrkhqDskDB3CZW
5m38VQOqVYjjGo/O

kfCq1Ea/71U=

Бази проходження виробничої 
практики

Переддипломна 
практика

практика 34_Силабус_Перед
дипломна_практик

а_бакалавр.pdf

1dX25zLdx90G+FxP
gC4Zw+BygXbWSS5

O8XOA/dA+68Y=

Переддипломна практика

Атестаційний екзамен підсумкова 
атестація

35_Силабус_Атест
аційний екзамен.pdf

ek1HLQ0elB7Onnk0
HMhRX3dFRmyU55

Gzbg/CIPnamxk=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016.
Флип-чарт – 1 од. (2019 р.)

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

36_Методичні_рек
омендації_написан
ня_кваліфікаційної

_роботи.pdf

AVg9OjNLLjqSENeb
o7EWTLg4FKM/ukq

Q8ZueorL340I=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016. телевізор Kivi 
(50U730GU), рік введення в 
експлуатацію – 2020 p.

Публічне 
адміністрування

курсова робота 
(проект)

20_Методичка_ку
рсова_Публічне_ад
міністрування.pdf

YUG7CzWMASv4LQ
Yri1aScxpyjwK86aHF

ChQZWCzUMbw=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016.

Публічне 
адміністрування

навчальна 
дисципліна

20_Силабус_Публіч
не_адмініструванн

я.pdf

HTVljDKzOCbQVFDI
ly62p2/Ya195jwuVcX

wryNJhWyw=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016. Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Сучасні теорії 
публічного управління

навчальна 
дисципліна

19_Силабус_Сучасн
і_теорії_ПУ.pdf

9QeJQuDYc2cXfEVJ
R5pXhejLxlGRMQHl

CXl433kmUa8=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016.
Флип-чарт – 1 од. (2019 р.)

Правові основи 
публічного управління 
та адміністрування

навчальна 
дисципліна

18_Силабус_правов
і_основи_ПУА.pdf

y3LE8mV/GXLg/Mh
H1OGnj6c2zNjwvMZ

nocXxohPydZ4=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016. Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

1_Силабус_Історія 
та культура 
України.pdf

Z9Pulw/jgUtJxtJEbI
eAcX8pUOLyQjUnvq

Br+piYFoc=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 



Ofice 2016, Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Філософія навчальна 
дисципліна

2_Силабус_Фiлософ
iя.pdf

/xkRZut0RO35A88f
SJg7HFXVDlweIiwY
M4Uh4HkdmDM=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016, Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

3_Силабус_Укр_мо
ва.pdf

+v1lN4sxwd618jCnCI
07b4f4qnUC1ZUUCy

1pz2MV/WE=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016, Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

4_Силабус_Ділова_
іноземна_мова.pdf

Rxsmznz3hp9n5wrU
/CkyR4mIUcHnV/M

YAIpjmLbLxFg=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016, Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 

навчальна 
дисципліна

5_Силабус_Іноземн
а_за_фахом.pdf

ae2+uKs418s7Y06aS
PzRcMoIB0Bvig4lK

Wc3lK5HImA=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016, Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

6_Силабус_Фізичне
_виховання.pdf

3/0+rPF7xEgE8YvE
wof6DVEaOyNIBJjtg

n2lxkDDweM=

Спортивні зали, устаткування, 
спортивний інвентар за 
нормативами

Економічна теорія навчальна 
дисципліна

7_Силабус_Економі
чна_теорія.pdf

BXuSYneisdW/yAM/
dQyCrLZn1B7AQyKR

+IwojE/q4/0=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016, Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Основи менеджменту навчальна 
дисципліна

8_Силабус_Основи
_менеджменту.pdf

1w4/F79v8bTkOFmG
xZnAxx55IP3HhQWi

H/cuFRcaYJ8=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016, Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Мікроекономіка навчальна 
дисципліна

9_Силабус_Мікрое
кономіка.pdf

dsyz+LvvU1VBiPVn9
ho1rYpsuBzsZM1kQ5

PkBHyOBus=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016.
Флип-чарт – 1 од. (2019 р.)

Статистика навчальна 
дисципліна

11_Силабус_Стати
стика.pdf

W8SSW4AxQz76VqT
RXw/MrHlcwS19T9q

BwrnguuPEOcY=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 



Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016.
Флип-чарт – 1 од. (2019 р.)

Макроекономіка навчальна 
дисципліна

12_Силабус_Макро
економіка.pdf

HIvURbz6a6eQtD0Z
dliKT9KMOkc9yqNJ

SVbJGhRgSZY=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016. Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Макроекономіка курсова робота 
(проект)

12_Методичка_кур
сова_макроекономі

ка.pdf

zJ/nw0JiTgV2BahVi
u8vybK3bZlwkvqxldn

kVg/Sdy0=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016.

Адміністративний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

13_Силабус_Адміні
стративний_менед

жмент.pdf

uom8C6x2LAPKv+9
87fOGNCVDnun/xN

XZLlTD2uDt2qE=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016. Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

Вступ до фаху. 
Механізм 
функціонування 
публічної сфери

навчальна 
дисципліна

14_Силабус_Вступ
_до_фаху.pdf

UFf2d+G8rUlCkA0q
8GhyWR69KgNd+D
CDuzUhDvVnn5s=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016.
Флип-чарт – 1 од. (2019 р.)

Теорія та історія 
державного 
управління

навчальна 
дисципліна

15_Силабус_Теорія
_та_історія_ДУ.p

df

5pOY2bHvOV7YVbv
EwgTvxK7UpT/VO0i

0BnpigcXZTBw=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Lenovo V15 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016.
Флип-чарт – 1 од. (2019 р.)

Вища математика навчальна 
дисципліна

10_Силабус_Вища_
метематика.pdf

KxRcbdmITmQjHS0
WZfWxGZH8Sr8049
WHa4l/HF0ZEWQ=

Проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), рік введення в 
експлуатацію – 2018 p. Ноутбук 
Acer Aspire 3 – 1 од, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016. Флип-чарт – 1 од. 
(2019 р.)

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 

Обґрунтування



ОП 

137888 Хант Галина 
Олександрів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 
(німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
071 Облік і 

оподаткування,
Атестат 

доцента AД 
005524, 
виданий 

26.11.2020

14 Ділова 
іноземна мова

Кандидат 
філологічних наук

Диплом кандидата 
філологічних наук ДК 
№ 024270 від 
23.09.2014 року за 
спеціальністю 
10.02.04 «Германські 
мови» Тема: 
«Національно-
марковані концепти у 
німецькій 
фразеологічній 
картині світу» 

Атестат доцента AД 
005524, виданий 
26.11.2020 р. 

Підвищення 
кваліфікації
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/011339-20 
від 28.02.2020 р. 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України за темою: 
«Упровадження у 
навчальний процес 
інтерактивних методів 
навчання при 
викладанні 
дисципліни «Ділова 
іноземна мова 
(німецька)» (150 год.).

30. Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.1:
1) Romanchuk, L., 
Fedonuk, T., & Khant, 
G.  Radiomonitoring of 
plant products and soils 
of Polissia during the 
long-term period after 
the disaster at the 
Chornobyl Nuclear 
Power Plant. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. 2017.  
8(3). Р. 444-454.  (Web 
of Science) 
2) Lyudmila 
Romanchuk, Tatyana 
Fedonyuk, Viktor 
Pazych, Roman 
Fedonyuk, Galina 
Khant, Anatoly Petruk 
Assessment of the 
stability of aquatic 
ecosystems 
development on the 
basis of indicators of 
the macrophytes 



fluctuating asymmetry. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 2018. 
Vol. 4, No. 10 (94). P. 
54 -61. (Scopus )
3) Galina Khant, 
Distribution and 
ecological growth 
conditions of 
Utricularia australis R. 
Br. in Ukraine. Journal 
of Water and Land 
Development, 2021, No. 
48 (I–III): 32-47. (Web 
of Science).

пп.3:
1) Хант Г. О., 
Лазаренко І. С., 
Коновалова В. А. 
Англійська мова. 
Навчальний посібник 
для студентів вищих 
аграрних навчальних 
закладів. Житомир : 
Вид-во ЖНАЕУ, 2017. 
118 с. 
2) Хант Г. О., Мороз 
М. В. Німецька мова. 
Навчальний посібник. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 160 с.

пп.5:
2016 - 2019 роки – 
асистент проекту 
«Німецько-українська 
співпраця в галузі 
органічного 
землеробства».
пп.8:
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України – видання 
«Наукові горизонти» 
2. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Когнітивно-
прагматичний аспект 
вивчення 
комунікативної 
діяльності» (держ. 
реєстр. номер  
0119U103683).

пп.9:
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
відділення 
«Мовознавство» у 
2017-2018 рр. Накази 
№25 і №32 
Управління освіти і 
науки Житомирської 
обласної державної 
адміністрації від 
01.02.2017 р. та 
02.02.2018 р. 
відповідно.

пп.10:
З 2016 року – 



завідувач кафедри 
іноземних мов 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету.

пп.14:
З 2016 року – керівник 
наукового гуртка 
«Academic Writing». 
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з німецької 
та англійської мови.

пп.17:
Перекладацька 
діяльність протягом 
10 років. 
З 2007 року працює в 
перекладацькій 
агенції «Great» на 
посаді перекладача 
(німецька, англійська 
мови)

192489 Мельничук 
Ігор 
Анатолійови
ч

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 

Ленінградське 
вище військове 
училище ПВО, 
рік закінчення: 

1987, 
спеціальність: 

7.02030201 
офіцер з 

військово-
спецальною 

освітою, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
031745, 

виданий 
26.09.2012

31 Історія та 
культура 
України

Доктор історичних 
наук

Кандидат історичних 
наук, спеціальність 
070002 – історія 
України. Тема 
дисертації: «Внесок 
вчених України в 
теорію та практику 
ракетобудування і 
освоєння космосу», 
Київський 
національний 
університет ім. Т. 
Шевченка; Диплом 
кандидата наук ДК № 
042951. 1995р.

Доктор історичних 
наук, спеціальність 
07.00.01 – Історія 
України Тема 
дисертації: «Витоки і 
становлення 
української політичної 
еліти (ІХ - середина 
ХУІІст.): історичний 
дискурс». Диплом 
доктора наук ДД № 
00495, 2015р.

Атестат доцента 
кафедри філософії, 
політології та історії 12 
ДЦ № 031745, 2012р.

Підвищення 
кваліфікації:
НУБІП України 
СС00493706/004535-
17 від 23.10.2017 р. 
Тема випускової 
роботи :«Історичні 
процеси політичної 
системи у напрямі до 
парламентаризму та 
структурування еліт» 
(150 год.).

п. 30. Види і 



результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.1:
1. The appearance of 
“Тhe third power”. The 
change of the Ukrainian 
political elite in the 
XVIth century = Поява 
«третьої сили». Зміна 
української політичної 
еліти у XVI столітті. 
International Journal of 
Recent Scientific 
Research, 2019. Vol. 5, 
Issue, 3, March, 2019.  
Р. 618-621. 

пп. 2:
1. Мельничук І.А. 
Порівняльний аналіз 
формування 
політичної еліти 
середньовічних Англії 
та Русі . ЕМІНАК / 
EMINAK. Науковий 
щоквартальник. № 2 
(14). Т. 3. Київ-
Миколаїв: Вид. НДЦ 
«Лукомор’є» Ін-ту 
археології НАН 
України, МНУ ім. В. 
Сухомлинського, 2016. 
С. 5-10.
2. Мельничук І.А. 
Історичний досвід 
«першої хвилі» 
вітчизняної 
сільськогосподарської 
кооперації у контексті 
сучасних проблем 
сільського виробника. 
Наукові праці 
історичного 
факультету 
Запорізького 
національного 
університету. Вип. 47. 
Запоріжжя: ЗНУ, 
2017. С.127-131.
3. Melnychuk I. A., 
Birth of «Old Europe»: 
princely conventions, 
Regulations, regulation 
deeds and codes, as 
political instruments of 
crises settlement. 
ЕМІНАК / EMINAK. 
Науковий 
щоквартальник. № 1 
(17). Т. 1. Київ – 
Миколаїв: Вид. НДЦ 
«Лукомор’є» Ін-ту 
археології НАН 
України, МНУ ім. В. 
Сухомлинського, 2017.  
С. 11-15.
4. Melnychuk I. A., 
Medicine of Old 
Russian monasteries 
from the perspective of 
a modern medical 
practice. Грані. 
Науково-теоретичний 



і громадсько-
політичний альманах. 
№ 2  (142). Лютий 
2017 р.  
Дніпропетровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара; Центр 
соціально-політичних 
досліджень : Грані, 
2017. С. 6-12.
5. Мельничук І.А. 
Оперативний наказ 
НКВС № 00439 1937 
р. та його наслідки 
для німецького 
населення 
Житомирщини . 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць / гол. 
ред. В. М. Вашкевич.  
Київ: Національний 
педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова; ТОВ 
НВП «ВІР» 2018.  
Вип. 129. С. 32-36.
6. Мельничук І.А. 
Практичні проблеми 
лідерства та 
професіоналізму в 
публічному 
управлінні. Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць /гол. ред. В. М. 
Вашкевич. Київ: 
Національний 
педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова; ТОВ 
НВП «ВІР», 2019. Вип. 
142. Т.3. С.71-74.
7. Суліменко О.Г., 
Мельничук І.А. 
Релігійні вірування 
німців-колоністів 
Волинської губернії в 
ХІХ – на початку ХХ 
ст. Етнічна історія 
народів Європи. 
Збірник наукових 
праць. Вип. 57. КНУ 
ім. Т. Шевченка. Київ 
2019. С. 44-48.
8. Мельничук І.А.,  
Суліменко О.Г.  
Господарське та 
культурне життя 
чехів-переселенців 
Волинської губернії в 
кінці XIX – на поч. XX 
ст. . Етнічна історія 
народів Європи. 
Збірник наукових 
праць. Вип. 60. КНУ 
ім. Т. Г. Шевченка. 
Київ. 2020 с. 35-43.
9.MelnychukI.A.,Molod
etskaK.,Tymonin Yu. 
The conceptual model 
of information 
confrontation of virtual 
communities in social 
networking services 
International Journal of 
Electrical and 
Computer Engineering. 
2020. Vol. 10, No 1, р. 
II.



пп. 3:
1. Мельничук І.А. 
Влада і правляча еліта 
у літописній та 
літературній традиції 
Княжої доби . 
Науково-методичне 
видання. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. 110 с.
2. Мельничук І.А. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи.  
монографія  / за ред. 
І. А. Мельничука.  з іл. 
Житомир: Вид-во 
«Рута», 2018. 300 с.: С. 
8-29; 65-88; 112-119; 
158-169.
3. Мельничук І.А., 
Скидан О.В., 
Капелюшний В.П. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи : 
наук. монографія : /за 
ред. І. А. Мельничука. 
Житомир : Рута, 2019. 
Т. ІІ. 200 с.
4. Мельничук І.А., 
Суліменко О. Г., 
Михайлова Т. І. 
Політологія. 
Підручник. Житомир: 
Вид. ПП «Рута», 2019. 
112 с.

пп. 8: 
Керівник науково-
дослідного проекту 
кафедри суспільних 
наук ЖНАЕУ 
«Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи» 
(Державний 
реєстраційний номер 
0116U006609).

пп.10: 
з 1.04.2015 р. по 
теперішній час – 
завідувач кафедри 
суспільних наук 
Поліського 
національного 
університету.

пп. 13:
1. Мельничук І.А., 
Сініцький А.Ц., 
Суліменко О.Г. Історія 
України: Навчально-
методичний посібник 
з варіантами тестових 
завдань. Навчально-
методичне видання. 
Житомир: Вид-во 
«Рута», 2019. 418 с.

пп. 15: 



1. Мельничук І.А. 
Україна в контексті 
глобальних соціально-
політичних змін : 
Матеріали ІV 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму: 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій. 
Житомир, 2018. С. 38-
42.
2. Мельничук І.А. 
Проблеми лідерства 
та професіоналізму в 
публічному 
управлінні. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації, 
присвячена 100-річчю 
державної служби в 
Україні» : матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції за 
міжнародною участю, 
19 червня 2018 року.  
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. С. 406-411.

пп. 16: 
Член Спілки 
краєзнавців України.

пп. 17:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю – 15 
років.

86159 Захаріна 
Оксана 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності 
підприємства, 

Диплом 
магістра, 

Поліський 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2021, 

спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я, Диплом 

кандидата наук 
ДK 040966, 

виданий 
19.10.2007, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032442, 
виданий 

26.09.2012

15 Брендинг в 
публічному 
управлінні 

Кандидат 
економічних наук

Спеціальність 
08.07.02 – економіка 
сільського 
господарства і АПК. 
Тема дисертації: 
«Формування ринку 
зерна в 
трансформаційний 
період». ДК № 
040966 від 10 травня 
2007 р.

Доцент кафедри 
економічної теорії 12 
ДЦ № 032442 від 26 
вересня 2012 р.

Проходила 
підвищення 
кваліфікації:
−  в 2020 р. в Вищому 
навчальному закладі 
«Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом» за 
програмою «Публічне 
управління та 
адміністрування», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК № 
00127522/004481-20 
від 16 грудня 2020 р.;



− в 2018 р. Jean 
Monnet Open Course of 
European Integration: 
Economic 
Development, 6.0 ECTS 
кредитів, сертифікат;
− в 2016 р. в 
Національному 
університетів 
біоресурсів і 
природокористування 
України за 
програмою: «НПП 
аграрних вищих 
навчальних закладів з 
використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
освітньому процесі», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/001574-16 
від 15 грудня 2016 р.

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп. 1:
1. Oksana Zakharina, 
Volodymyr Korzhenko, 
Nataliia V. Kovalenko, 
Maryna Shashyna, 
Antonina Tomashevska, 
Iryna V. Mosiichuk. 
Analysis of the 
development of public-
private partnership 
under the conditions of 
implementation of 
economic projects. 
Revista San Gregorio. 
2020. №. 42. Pp. 156-
169 (Spain).
(Web of Science).

пп. 2:
1. Данкевич В. Є., 
Захаріна О. В., 
Походенко В. М. 
Генезис ідеї брендингу 
як інструменту 
публічного 
управління. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2021. № 2. 
URL : 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1973.
2. Якобчук В. П., 
Захаріна О. В., 
Кравець І. В. Сучасні 
інноваційно-технічні 
рішення у сфері 
управління брендом: 
технологія брендингу. 
Наукові перспективи. 
Серія «Державне 
управління». 2021. № 
3 (9). URL : 
http://perspectives.pp.



ua/index.php/np/issue
/view/9.
3. Данкевич В. Є., 
Захаріна О. В., 
Золотницька Ю. В. 
Інституціональне 
забезпечення 
розвитку публічно-
приватного 
партнерства в системі 
публічного 
управління. Проблеми 
економіки. 2021. № 1. 
URL : 
https://www.problecon.
com/annotated-
catalogue/?year=2021.
4. Сайкевич М. І., 
Симоненко Л. І., 
Захаріна О. В. 
Проблеми оцінки 
ефективності політики 
регіонального 
розвитку. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2018. № 6. С.66-70.
5. Якобчук В. П., 
Тищенко С. В., 
Захаріна О. В. 
Управління 
територіальними 
громадами в умовах 
інтелектуалізації 
економіки. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2018. № 3. 
URL : 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1200.

пп. 3:
Навчальні посібники:
1. Захаріна О. В. 
Брендинг в управлінні 
економікою 
публічного сектору. 
Економіка публічного 
сектору : навч. посіб. / 
за ред. : В. П. Якобчук. 
Київ : Видавництво 
Ліра-К, 2021. С. 
448.459.
2. Захаріна О. В. 
Політичне 
брендування еліт в 
публічній службі: 
репутація та моральна 
культура. Публічна 
служба : навч. посіб. / 
за ред. В. П. Якобчук. 
Київ : Видавництво 
Ліра-К, 2021. С. 313-
363.
3. Захаріна О. В. 
Держава та її 
економічні функції. 
Інструменти мікро- і 
макроекономіки в 
публічному 
управлінні : навч. 
посіб. / за ред. В. П. 
Якобчук. Київ : 
Видавництво Ліра-К, 
2021. С. 199-214.

пп. 8:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми на 2021-2025 рр. 



«Публічне управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», (номер 
державної реєстрації 
0121U100652).

пп. 9:
Участь у складі журі II 
етапу конкурсу-
захисту науково-
дослідницьких робіт 
Малої академії наук 
України, 19 березня 
2021 р.

пп. 10:
1. Заступник декана з 
наукової роботи 
факультету права, 
публічного 
управління та 
національної безпеки.
2. Залучений для 
проведення занять та 
відповідльний 
виконавець 
держзамовлення 
НАДС на підвищення 
кваліфікації 
держслужбовців 
(наказ № 274 від 
10.12. 2020 р.).

пп. 11
Офіційний опонент 
кандидатської 
дисертації Чорного 
Владислава 
Михайловича на тему: 
«Забезпечення 
економічної безпеки 
українських 
підприємств на 
світовому ринку 
зерна», Університет 
економіки та права 
КРОК, 2018 р.

пп. 12:
Патенти (співавтор)
Визначення 
можливих шляхів 
комерціалізації 
результатів розробок, 
оцінка їх економічної 
ефективності та 
обґрунтування 
економічного ефекту 
від впровадження 
розробок
1. Спосіб підвищення 
ефективності сухої 
дезінфекції повітря 
при проведенні 
пертубації : пат. на 
корисну модель 
142334 Україна : МПК 
(2020.01) А61D7/00, 
А61B 10/00. № u 2020 
00122 ; заявл. 
08.01.2020 ; опубл. 
25.05.2020, Бюл. № 
10.
2. Пристрій для 
діагностики 
прохідності 
яйцепроводів у корів : 
пат. на корисну 
модель 143619 Україна 



: МПК (2020.01) 
А61D7/00, А61М 
39/16. № u 2020 
00123 ; заявл. 
08.01.2020 ; опубл. 
10.08.2020, Бюл. № 
15.
3. Застосування 
борнеолу як 
антисептичної 
речовини при 
проведенні 
пертурбації : пат. на 
корисну модель 
133824 Україна : МПК 
(2019.01) А61К 31/125, 
А61L 9/00. № u 2018 
11002 ; заявл. 
07.11.2018 ; опубл. 
25.04.2019, Бюл. № 8.
4. Застосування 
камфори як 
антисептичної 
речовини при 
проведенні 
пертурбації : пат. на 
корисну модель 
133825 Україна : МПК 
(2019.01) А61К 31/125, 
А61B 17/42, А61К 
9/00, А61D 19/00, 
А61P 31/02. № u 2018 
11006 ; заявл. 
07.11.2018 ; опубл. 
25.04.2019, Бюл. № 8.
Авторські свідоцтва 
(співавтор)
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 102568 від 
16.02.2021 р. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру ‒ 
Наукова стаття 
«Формування 
європейської системи 
Q-менеджменту в 
децентралізованих 
громадах» / 
Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., 
Захаріна О. В., 
Плотнікова М. Ф., 
Іванюк О. М. 
Авторське право і 
суміжні права. 
Офіційний бюлетень. 
Режим доступу: 
https://ukrpatent.org/u
k/articles/bulletin-
copyright
2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99443 від 
03.09.2020 р. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру – 
Навчальний посібник 
«Публічне управління 
та адміністрування» / 
О. В Скидан та ін. 
Авторське право і 
суміжні права. 
Офіційний бюлетень 
№ 61, 2020. С. 34.
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 



авторського права на 
твір № 99444 від 
03.09.2020 р. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру – 
Підручник 
«Економічна теорія» / 
В. П. Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. 
Захаріна, С. В. 
Тищенко, О. В. 
Іванюк, І В. Кравець, 
Н. С. Пугачова. 
Авторське право і 
суміжні права. 
Офіційний бюлетень 
№ 61, 2020. С. 34-35.

пп. 13:
Методичні 
рекомендації:
1. Захаріна О. В. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Брендинг в 
публічному 
управлінні» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування». 
Житомир, Поліський 
національний 
університет. 2020. с. 
165.
2. Захаріна О. В. 
Збірник тестових 
завдань для 
модульного та 
підсумкового 
контролю з 
дисципліни 
«Брендинг в 
публічному 
управлінні» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування». 
Житомир, Поліський 
національний 
університет. 2020. 16 
с.
3. Захаріна О. В. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної та 
дистанційної роботи з 
дисципліни 
«Брендинг в 
публічному 
управлінні» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 28 
«Публічне управління 



та адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування». 
Житомир, Поліський 
національний 
університет. 2020. 20 
с.

пп. 14:
1. Підготовка 
здобувача вищої 
освіти Кучевського В. 
В., переможця ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Публічне управління 
та адміністрування», 
2019 р.
2. Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Публічне управління 
у сфері національної 
безпеки», 2020 р.

пп. 15:
Дискусійні публікації 
з наукової тематики
1. Zakharina O. 
Branding technologies 
in public 
administration. 
European scientific 
Discussions : Abstracts 
of the 4th International 
scientific and practical 
conference. Potere della 
ragione Editore. Rome, 
Italy. 2021. Pp. 520-
527. URL : https://sci-
conf.com.ua/iv-
mezhdunarodnaya-
nauchno-
prakticheskaya-
konferentsiya-
european-scientific-
discussions-26-28-
fevralya-2021-goda-
rim-italiya-arhiv/.
2. Захаріна О. В. 
Інноваційні технології 
брендингу територій: 
краудсорсинг. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
матеріали ІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. за 
міжнар. участю (м. 
Житомир, 23 черв. 
2020 р.). Житомир, 
2020. С. 76-83.
3. Захаріна О. В., 
Вилгін Є. А. 
Територіальний 
бренд-менеджмент в 
контексті регіональної 
політики: зб. наук. 
праць міжнародної 
науково-практичної 
конференції: 
«Механізми 
управління розвитком 
територій», Житомир: 
Поліський 
національний 



університет, 20-21 
жовтня 2020.. С. 220-
222.
4. Захаріна О. В. 
Процес 
децентралізації та 
зміцнення місцевого 
самоврядування. 
Соціально-економічні 
проблеми розвитку 
регіонів : матеріали ІІ 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., м. Житомир, 24 
травня 2018 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 213-222.
5. Захаріна О. В. 
Публічне управління 
як нова модель 
управління в 
державному секторі. 
Наукові читання – 
2018. Житомир : Вид-
во «Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2018. Т. 
3. С. 40-43.

пп. 16:
1. З 2018 р. по 
теперішній час є 
асоційованим членом 
Житомирської 
регіональної асоціації 
об’єднаних 
територіальних 
громад, надає 
інформаційно-
консультаційні 
послуги об’єднаним 
територіальним 
громадам 
Житомирської області 
з питань розробки та 
реалізації стратегій 
розвитку та 
публічного 
управління 
територіями (довідка 
№ 2313 від 31.12.2020 
р.).
2. З 01.09. 2019 р. по 
теперішній час є 
членкинею 
Міжнародної 
Громадської 
Організації «Україна-
Польща-Німеччина» 
як радник з питань 
економічного 
забезпечення та 
розробки стратегій 
управління проєктами 
співпраці між 
органами місцевого 
самоврядування 
України, Польщі, 
Німеччини (довідка 
№8/21 від 18.01.2021).

пп. 18:
З 2017 р. і по 
теперішній час 
наукове 
консультування (на 
безоплатній основі) 
Глибочицької 
сільської ради 
Житомирської області 
в частині розробки 



територіального 
бренду (довідка 
№2305 від 31.12.2020 
р.)

176391 Литвинчук 
Ірина 
Леонідівна

професор, 
Сумісництв
о

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Державний 

агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007484, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 062648, 
виданий 

10.11.2010, 
Атестат 

доцента AД 
001797, 

виданий 
05.03.2019

9 Державне 
адмініструванн
я та захист 
інтелектуально
ї власності 

Доктор економічних 
наук

Диплом кандидата 
економічних наук ДК 
№ 062648, від 
10.11.2010 року за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». Тема: 
«Управління 
економічними 
ризиками 
корпоративних 
підприємств аграрної 
сфери»

Диплом доктора 
економічних наук ДД 
№ 007484, від 
05.07.2018 року за 
спеціальністю 
08.00.03 «Економіка 
та управління 
національним 
господарством»
Тема: «Управління 
інтелектуальною 
власністю в системі 
науково-освітнього 
забезпечення аграрної 
економіки»

Атестат доцента АД № 
001797 Міністерства 
освіти і науки України  
від 05.03.2019 року  
кафедри економічної 
теорії, інтелектуальної 
власності та
публічного 
управління

Підвищення 
кваліфікації
1. Університет штату 
Пенсильванія 
(вересень 2020 р. -
даний час) - 
дистанційне 
стажування в рамках 
Програми поширення 
с.-г. знань 
Консорціуму 
американських 
лендгранд 
університетів штатів 
Пенсильванія, Огайо, 
Канзас, Луїзіана та 
Міссурі – CURAD

2. Сертифікат від 
16.06.2019 р., 
Науковий інститут 
Я.Сандала (м.Осло, 
Норвегія, 7-16 червня 
2019 р.) - міжнародна 
програма мобільності 
«SPME» за напрямом 
«Адміністрування та 
документообіг»

3. Сертифікат від 



16.03.2019 р., 
Лейбніц-Інституту 
аграрного розвитку в 
країнах з перехідною 
економікою (м. Халле, 
Німеччина, 1-18 
березня 2019 р.) - 
стажування за 
програмою Німецько-
Української школи з 
Аграрної економіки 
«Foundations of 
Agricultural 
Economics: Selected 
Topics» за підтримки 
Німецької служби 
академічних обмінів 
(DAAD)

4. Сертифікат від 
08.06.2018 р., Інститут 
Європейської 
Політики (м. Берлін, 
м. Мюнхен, 
Німеччина, 3-9 червня 
2018 р.) - підвищення 
кваліфікації та 
ознайомлювальний 
візит в рамках проєкту 
обміну досвідом у 
сфері моніторингу 
/адвокації 
/проведення кампаній 
для функціонування 
системи 
інтелектуальної 
власності «Civic School 
for Sound EU Practice» 
за підтримки 
Федерального 
Закордонного Офісу 
Німеччини

5. Сертифікат від 
03.11.2017 р., 
Варшавський та 
Ягеллонський 
університети (м. 
Варшава, м. Краків, 
Польща, 8 жовтня – 5 
листопада 2017 р.) - 
грантова програма 
«Інноваційний 
університет та 
лідерство. Фаза ІІІ: 
інновації та відносини 
з оточенням» 
Фундації Artes 
Liberales та 
Міжнародного 
благодійного Фонду 
«Міжнародний фонд 
досліджень освітньої 
політики» за 
підтримки 
Міністерства науки і 
вищої освіти 
Республіки Польща, 
Міністерства 
закордонних справ 
Республіки Польща, 
Фундації польських 
ректорів.

6. Сертифікат про 
володіння 
англійською мовою на 
рівні B2 (FCE), 
Cambridge Assessment 
English, 2018 



7. Кваліфікаційне 
свідоцтво 
сільськогосподарськог
о дорадника №529; 
акт кваліфікаційної 
комісії №19 від 
31.05.2018 р. 
Сертифікація на право 
здійснювати 
сільськогосподарську 
дорадчу діяльність з 
надання соціально 
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань 
інтелектуальної 
власності і 
державного 
управління.

8. Свідоцтво №55 від 
21.10.2016 р., МОН 
України та Державна 
наукова установа 
«Український інститут 
науково-технічної 
експертизи та 
інформації»,
підвищення 
кваліфікації за 
програмою циклу 
навчальних семінарів 
для фахівців 
підрозділів вищих 
навчальних закладів з 
питань 
інтелектуальної 
власності

9. Свідоцтво №9/ст 
від 25.03.2016 р., 
Науково-дослідний 
інститут 
інтелектуальної 
власності 
Національної академії 
правових наук 
України, стажування 
(підвищення 
кваліфікації) в 
економіко-правовому 
відділі

п.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.1: 
1. Lytvynchuk, I., 
Skydan, O., & Ivaniuk, 
O. (2021). Local 
governance and 
territorial development 
on the basis of GIS. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development, 42(4), 
422–433. 
https://doi.org/10.1554
4/mts.2020.43 (Web of 
Science)
2. Petroye, O., Lyulyov, 



O., Lytvynchuk, I., 
Paida, Y., Pakhomov, V. 
(2020). Effects of 
information security 
and innovations on 
country’s image: 
Governance aspect. 
International Journal of 
Safety and Security 
Engineering, Vol. 10, 
No. 4, pp. 459-466. 
(Scopus)
3.Akimova, L.М., 
Khomiuk, N.L., Bezena, 
I.M., Lytvynchuk, I.L., 
Petroye, O. Planning of 
socio-economic 
development of the 
territories (Experience 
of European Union). 
International Journal of 
Management (IJM). 
2020. Vol. 11, № 4. P. 
567-575. Article ID: 
IJM_11_04_054. 
Available online at
http://www.iaeme.com
/ijm/issues.asp?
JType=IJM&VType=11
&IType=4 (Scopus)
4. Jan-Urban Sandal, V. 
Yakobchuk, 
I.Lytvunchuk, 
M.Plotnikova. 
Institutions for forming 
social capital in 
territorial communities. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2019. 
Vol. 41. No. 1: 67–76. 
(Web of science)
5. Литвинчук І. Л. 
Наукова школа 
менеджменту 
інтелектуальної 
власності в 
агроекономічних 
дослідженнях. 
Актуальні проблеми 
економіки. 2016. № 11 
(185). С. 8–22. 
(Scopus)

пп.2: 
1. Скидан О., 
Литвинчук І., 
Николюк О., Пивовар 
П., Іванюк О., 
Гринишин В. 
Формування і 
реалізація державної 
політики 
продовольчої безпеки 
України. Економіка 
АП, 2020, 7, 20-31 
https://doi.org/10.3231
7/2221-
1055.202007020
2. Lytvynchuk, I., 
Khodakovsky, Ye. and 
Ivaniuk, O. (2020), 
“Communication 
management in 
community project 
activities”, Derzhavne 
upravlinnya: 
udoskonalennya ta 
rozvytok, [Online], vol. 



11, available at: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1852 .
3. Литвинчук І. Л. 
Рамкова підтримка 
інтелектуалізації 
аграрної економіки 
України. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток: електронне 
фах. вид. 2018. № 12. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1361
4. Якобчук В.П., 
Ходаківський Є.І., 
Литвинчук І.Л. Роль 
публічного 
управління у 
формуванні нової 
моделі державного 
регулювання 
економіки. Ефективна 
економіка : 
електронне фах. вид. 
2017. № 1.  URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=5375
5. Литвинчук І. Л. 
Рефреймінг моделей 
специфікації прав 
інтелектуальної 
власності в 
агробіоекономіці 
(інституціональний 
аналіз). Agricultural 
and Resource 
Economics : 
International Scientific 
E-Journal. 2017. Vol. 3, 
№ 3. P. 75–89. URL: 
http://www.are-
journal.com. 
6. Литвинчук І. Л. 
Глобальна 
невизначеність у 
питаннях вибору 
політик 
інтелектуальної 
власності щодо 
результатів 
сільськогосподарських 
досліджень. Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. № 2 
(62), т. 2. С. 7–14. 
7. Литвинчук І. Л. 
Становлення та 
розвиток економічної 
теорії інтелектуальної 
власності. Економіка 
розвитку. 2017. № 3. 
С. 5–13. 
8. Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., 
Литвинчук І. Л., 
Плотнікова М. Ф. 
Теоретико-
методологічні засади 
формування науково-
освітнього напряму 
«публічне управління 
та адміністрування». 
Вісник ЖНАЕУ. 2016. 
№ 2 (57), т. 2. С. 32-42.  

пп.3: 
1. Економічна теорія : 
підручник / В. П. 
Якобчук, Є. І. 



Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. 
Захаріна, С. В. 
Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, 
Н. С. Пугачова // Київ: 
Вид-во Ліра-К, 2020. – 
450 с.
2. Lytvynchuk, I., 
Zaburanna, L. and 
Ivaniuk, O. 
Methodology of 
intellectual property 
management in creative 
social 
entrepreneurship. In 
Social 
Entrepreneurship - The 
Way We Change the 
World. Ed. Jan-Urban 
Sandal. Oslo, 
Publishing house: 
Sandal Institute. 2020. 
91 р., p. 59-84 (in 
English)
3. Lytvynchuk I. 
Intellectual property 
management in 
museum activities 
/Museum Science and 
Sandal Private 
Museum. Ed. Jan-
Urban Sandal. - Oslo, 
Publishing house: 
Sandal Institute. 2019.  
Р. 45-58 (in English)
4. Литвинчук І. Л. 
Імплементація 
успішних практик ІР-
менеджменту в 
аграрних 
університетах/ 
Інноваційний 
університет та 
лідерство: проект та 
мікропроекти – ІІІ: 
монографія. Варшава : 
Artes Liberales, UW, 
2019. - С. 269-278
5. Skydan, O. and 
Lytvynchuk, I. (2019), 
“Intellectual property 
policy for an agrarian 
economy as a key 
problem of sustainable 
development global 
agenda” in Zinchuk, T. 
and Ramanauskas, Y. 
(Eds), Sustainable 
development of rural 
areas: monograph, 
Klaipeda, Klaipeda 
University, Kyiv: Center 
for Educational 
Literature, pp.70-79 (in 
English)
6. Литвинчук І., 
Іванюк О. Проектно-
орієнтоване 
управління розвитком 
територіальних 
громад /Стратегія 
інклюзивного 
сільського розвитку на 
базі громад : 
монографія. За ред. 
проф. Т. О. Зінчук.  
Київ: «Центр учбової 
літератури», 2019.    



С.131-150
7. Іванюк О.В., 
Литвинчук І.Л. 
Інструменти 
моніторингу 
корупційних ризиків 
та запобігання 
корупції: навч. 
посібник. Житомир, 
ЖНАЕУ. 2019. 74 с.
8. Інтелектуальна 
власність: економіко-
правові аспекти: підр. 
/ Ходаківський Є.І., 
Якобчук В.П., 
Литвинчук І.Л. К.: 
«Центр учбової 
літератури», 2017. 504 
с.
9. Литвинчук І.Л. 
Управління 
інтелектуальною 
власністю в системах 
AR4D (agricultural 
research for 
development) : 
монографія: Житомир 
: ЖНАЕУ, 2017. 618 с.
10. Публічне 
управління та 
адміністрування : 
навч. Посібник / 
Скидан О.В., Якобчук 
В.П., Дацій Н.В., 
Ходаківський  Є.І., 
Симоненко Л.І. [та ін.] 
; за заг 
ред.О.В.Скидана. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 705 с.

пп.5: 
1. Грант «Формування 
компетенцій 
володіння 
антикорупційними 
інструментами у 
активної молоді» в 
межах проєкту 
«Реалізація 
регрантингової 
програми у Чернівцях, 
Червонограді і 
Житомирі» за 
фінансової підтримки 
Міністерства 
Закордонних справ 
Данії в рамках 
програми 
“Антикорупційна 
ініціатива ЄС в 
Україні”, 2019. Договір 
№ 19/3-00-8 /4-2019. 
Керівник проєкту.
2. Проєкт 
«Покращення якості 
послуг у сфері 
управління відходами 
на муніципальному 
рівні /Білокоровицька 
ОТГ/» спільно з 
німецьким 
товариством 
міжнародного 
співробітництва GIZ, 
2018. Договір № 
83327868/ OEZ. 
Керівник проєкту.
3. Координатор 
Школи соціального 
підприємництва від 



Fil. Dr. Jan-U. Sandal 
Institute (2019 р.)
4. Координатор 
мережі EUROSCI 
Network (2017-2020)

пп.7: .
Член Програмного 
комітету МОН 
«Горизонт 2020» за 
напрямом 
«Європейська 
дослідницька рада. 
Майбутні та новітні 
технології. Дії Марії 
Склодовської-Кюрі» з 
2020 р.

пп.8: 
1. НДР «Публічне 
управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», 2021-
2025рр. (номер 
державної реєстрації 
0121U100652). 
Виконавець.
2. НДР «Інституційні 
імперативи 
інтелектуалізації 
аграрної економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі», 2015-2020рр. 
(номер державної 
реєстрації 
0115U006602). 
Виконавець.
3. Член редколегії:
- Journal of Economics 
and Management 
Sciences, IDEAS 
SPREAD INC, USА. 
https://j.ideasspread.or
g/index.php/jems/abou
t/editorialTeam
- «Oikos Institute» 
d.o.o., Research Centre 
«Economics», Republic 
of Serbian. 
http://economicsrs.com
/index.php/economicus
/about/editorialTeam
- наукове фахове 
видання ЖДУ імені 
Івана Франка 
«Економіка. 
Управління. 
Інновації», 
Україна?.http://eui.zu.
edu.ua/about/editorial
Team

пп.10: 
1. З 2019 р. керівник 
ННЦ інтелектуальної 
власності, інноватики 
та управління 
проєктами 
2. Залучений для 
проведення занять та 
відповідльний 
виконавець 
держзамовлення 
НАДС на підвищення 
кваліфікації 
держслужбовців 
(наказ №268 від 
04.12. 2020).



пп.11: 
Офіційне опонування 
під час захисту 
дисертації Шевчика 
Богдана Михайловича 
на тему «Управління 
ризиками 
зовнішньоекономічної 
діяльності аграрних і 
переробних 
підприємств АПК», 
Київ, Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, спеціальність 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 2011 р.

пп.12: 
1. Литвинчук І.Л. 
Становлення та 
розвиток 
інтелектуальної 
власності. Авт. свід. № 
78592 від 26.04.2018. 
Опубл. 27.07.2018. 
Бюл. №49.
2. Іванюк О. 
Литвинчук І. 
Інтелектуальна 
власність. Авт. свід. № 
86639 від 07.03.2019. 
Опубл. 26.04.2019. 
Бюл. №52.
3. Ходаківський Є.І., 
Якобчук В.П., 
Литвинчук І.Л. 
Інтелектуальна 
власність: економіко-
правові аспекти. Авт. 
свід. № 86785 від 
13.03.2019. Опубл. 
26.04.2019. Бюл. №52.
4. Литвинчук І.Л. 
Управління 
інтелектуальною 
власністю в системах 
AR4D. Авт. свід. № 
86770 від 13.03.2019. 
Опубл. 26.04.2019. 
Бюл. №52.
5. Іванюк О., 
Литвинчук І. 
Інструменти 
моніторингу 
корупційних ризиків 
та запобігання 
корупції. Авт. свід. 
№97431 від 
04.05.2020. Опубл. 
31.07.2020. Бюл. №59.

пп.13: 
1. Публічне 
управління та 
адміністрування : 
навч. посібник / 
Скидан О. В., Якобчук 
В. П., Дацій Н. В., 
Ходаківський Є. І. [та 
ін.] ; за заг. ред. О. В. 
Скидана. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017.  705 с.

пп.15: 
1. Литвинчук І.Л. 
Досвід Німеччини 



щодо побудови 
системи органів 
виконавчої влади у 
сфері інтелектуальної 
власності. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
матер. Всеукр. 
науково-практ. конф. 
з міжнародною 
участю (Житомир, 19 
червня 2018 р.). с.241-
243. 
2. Литвинчук І.Л. 
Changing IP Global 
Agenda: new topics & 
actors / 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій : 
Матеріали 4 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму (Житомир, 25 
жовтня 2018 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С.39-41
3. Литвинчук І.Л. 
Удосконалення 
інформаційного 
супроводу 
університетських 
політик 
інтелектуальної 
власності. 
Всеукраїнський 
семінар з проблем 
економіки 
інтелектуальної 
власності : збірник 
наукових праць І 
Всеукр. конф. (Київ, 18 
травня 2018 р.). К., 
ФОП Кравченко Я.О. 
2018. 176 с. С.103-108. 
4. Литвинчук І.Л. 
Реформа 
децентралізації та 
управління 
локальним розвитком 
у вимірі 
інтелектуалізації 
суспільства. 
Децентралізація 
влади, проведення 
реформ в Україні. 
Сучасний стан та 
проблеми підготовки 
кадрів для об’єднаних 
територіальних 
громад : матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 13-14 
грудня 2018 р. Рівне : 
НУВГП, 2018.  С. 114-
115
5. Литвинчук І.Л. 
Сучасні науково-
технічні рішення у 
сфері управління 
інтелектуальною 
власністю. Наукова 
спадщина Йозефа 
Алоїза Шумпетера і 
сучасність: погляд із 
минулого в майбутнє : 



Матеріали ІІІ 
Міжнародної 
Шумпетерівської 
конференції 
(Чернівці, 21-22 
жовтня 2016 р.).  
Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-
т, 2016. С. 124-127.

пп.16: 
1. Керівник ГО 
«Ендшпіль»
2. Член Української 
асоціації дослідників 
освіти
3. Член Ради з питань 
залучення інвестицій 
при Житомирській 
ОДА
4. Член робочих 
експертних груп з 
розробки Стратегії 
розвитку 
Житомирської області 
на період до 2027 р.; 
Програми розвитку 
агропромислового 
комплексу 
Житомирської області 
на 2021-2027 рр., 
Програми 
економічного і 
соціального розвитку 
Житомирської області 
на 2021 р.

пп.17: 
Контролер-ревізор, 
провідний контролер-
ревізор, головний 
контролер-ревізор 
КРУ в Житомирській 
області (2006-2011 
рр.)

пп.18: 
1. Здійснює 
сільськогосподарську 
дорадчу діяльність з 
надання соціально-
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань 
інтелектуальної 
власності і 
державного 
управління з 2018 р. 
(кваліфікаційне 
свідоцтво від 31 
травня 2018 р.)
2. Тренер Центру 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
державних 
підприємств, установ і 
організацій 
Житомирської ОДА та 
Житомирської 
обласної рад.

36739 Золотницька 
Юлія 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 

15 Бухгалтерськи
й облік і аудит 
в управлінні 
територіальни

Кандидат 
економічних наук

Диплом кандидата 



безпеки академія, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

7.03050901 
облік і аудит, 

Диплом 
магістра, 

Поліський 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я, Диплом 

кандидата наук 
ДK 009786, 

виданий 
26.10.2012

ми громадами економічних наук ДК 
№ 009786 від 
26.10.2012 р.
спеціальність: 
08.00.09 – 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності), тема 
«Облік та контроль 
витрат на 
виробництво хмелю»

Підвищення 
кваліфікації
1. Сертифікат № (В) 
00000009 від 
06.07.2018 р., 
навчання на 
теоретично-
практичних курсах по 
роботі з 
комп’ютерною 
програмою «M.E.Doc» 
з правом викладання 
навчальних курсів по 
роботі з цією 
програмою (з 
06.06.2018 р. по 
06.07.2018 р.) (60 
годин)

2. Свідоцтво СС 
00493706/004501-17 
про підвищення 
кваліфікації НПП 
аграрних вищих 
навчальних закладів з 
використанням 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
освітньому процесі 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності» з 
09.10.2017 р. по 
23.10.2017 р., НУБіП 
(150 годин)

3. Сертифікат про 
проходження науково-
педагогічного 
стажування (м. 
Островець-
Свентокшиський, 
Польща з 22.01.2018 
р. по 26.01.2018 р. 
«Інноваційні освітні 
технології: 
європейський досвід 
та його впровадження 
у підготовку фахівців з 
економіки та 
управління» за 
спеціальністю 071 
«Облік та 
оподаткування» в 
обсязі 2 кредити ECTS 
(60 годин)

4. Сертифікат про 
участь у семінарських 
заняттях «Власна 
дорога до успіху» 
(„Własna droga do 
sukcesu”), (10-12 
грудня 2019 р., м. 
Житомир), які були 
присвячені 



теоретичним та 
практичним аспектам 
організації власного 
бізнесу. Проект був 
організований за 
спільної участі 
Канцелярії Сенату 
Республіки Польща, 
Фундації «Допомога 
полякам зі Сходу», 
Варшавського 
університету 
економіки (Польща) 
та ГО «Студентський 
польський клуб», м. 
Житомир (24 години)

5. Диплом про участь у 
науково-дослідному 
проекті Kirkland 
Research від 
27.01.2021 р. (з 
11.09.2020 р. по 
31.01.2021 р.), 
Польща, Варшава, 
Варшавський 
університет економіки 
(Szkoła Główna 
Handlowa w 
Warszawie)

п.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.1: 
1. Petrunenko I., 
Pohrishchuk O., 
Plotnikova M., 
Zolotnytska Y., Dligach 
A. (2021) Development 
of small farms in the 
agro-industrial 
complex. AD ALTA: 
Journal of 
Interdisciplinary 
research. №: 11/03 
(volume 11, ISSUE 3) 
ISSN 1804-7890, ISSN 
2464-6733 (ONLINE). 
P. 125-129. URL: 
http://www.magnanimi
tas.cz/ADALTA/1002/P
DF/1002.pdf . (WoS).

пп.2: 
1. Золотницька Ю.В. 
Облікова політика 
суб’єктів суспільного 
інтересу в умовах 
реформування 
системи 
бухгалтерського 
обліку. Облік і 
фінанси. 2017. № 4 
(78). С. 28-32.
2. Золотницька Ю.В. 
Лісоресурсна база 
Житомирщини: 
проблеми та 
можливості 
експлуатації. Вісник 
ЖНАЕУ. 2018. С. 82-
86.



3. Золотницька Ю.В. 
Становлення та 
розвиток сімейного 
фермерства у Польщі: 
досвід для України. 
Економіка АПК 2020 
р. № 2. С. 45-54. (DOI: 
https://doi.org/10.3231
7/2221-
1055.202002045)
4. Золотницька Ю. В., 
Опалов О. А., Захаріна 
О. В. Державне 
управління сталим 
розвитком сільських 
територій України: 
євроінтеграційний 
аспект. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2020. № 6. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1696. 
DOI: 10.32702/2307-
2156-2020.6.51
5. Zolotnytska, Y., 
Opalov, O. (2020). 
Problems and prospects 
of organic production in 
family farming in 
Ukraine. Problems of 
Agricultural Economics, 
264(3), 180-198. 
https://doi.org/10.3085
8/zer/125229
6. Дзензелюк, Д., 
Золотницька, Ю., 
Ткаченко, П., 
Ободзінська, О., & 
Денисовець , А. (2021). 
SWOT-АНАЛІЗ 
РОЗВИТКУ ВИДУ 
СПОРТУ НА 
РЕГІОНАЛЬНОМУ 
РІВНІ (ХОКЕЙ НА 
ТРАВІ). Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
15. Науково-
педагогічні проблеми 
фізичної культури 
(фізична культура і 
спорт), (2(130), 50-54. 
https://doi.org/10.3139
2/NPU-
nc.series15.2021.2(130).
11
7. Довженко В.А., 
Русак О.П., 
Золотницька Ю.В. 
Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
прогнозування і 
планування 
соціально-
економічного 
розвитку територій. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2021. № 6. 
С. 79-84.
8. Русак О.П., 
Довженко В.А., 
Золотницька Ю.В. 
Статистико-
аналітичні 
інструменти та аудит в 



публічному 
управлінні. Наукові 
перспективи. Серія: 
Державне управління. 
2021. № 3(9). С. 205-
217.
9. Данкевич В. Є., 
Захаріна О. В., 
Золотницька Ю. В. 
Інституціональне 
забезпечення 
розвитку публічно-
приватного 
партнерства в системі 
публічного 
управління. Проблеми 
економіки. 2021. № 1. 
URL : 
https://www.problecon.
com/annotated-
catalogue/?year=2021
10. Данкевич В.Є., 
Золотницька Ю. В., 
Піонтківський П.В. 
Теоретичні засади 
формування та 
розвитку державної 
політики в умовах 
децентралізації. 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2021. № 3. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1696. 
DOI: 10.32702/2307-
2156-2021.3.51

пп.3:
1. Золотницька Ю.В., 
Русак О.П. 
Статистика, аналітика, 
облік і аудит в 
економіці публічного 
сектора. - Економіка 
публічного сектору: 
навч. посіб. / В.П. 
Якобчук, Л.І. 
Симоненко, В.А. 
Довженко та ін., за 
заг. ред. В.П. Якобчук. 
Київ: Видавництво 
Ліра-К, 2021. С. 266-
319.
2. Золотницька Ю.В. 
План рахунків 
бухгалтерського 
обліку у визначеннях 
та схемах: навчально-
наочний посібник \ 
Ю.С. Цаль-Цалко, 
Ю.Ю. Мороз, Т.С. 
Гайдучок [та ін.] 
Житомир: Рута, 2019.  
212 с. (співавтор)

пп. 5:
Диплом про участь у 
науково-дослідному 
проекті Kirkland 
Research від 
27.01.2021 р. (з 
11.09.2020 р. по 
31.01.2021 р.), 
Польща, Варшава, 
Варшавський 
університет економіки 
(Szkoła Główna 
Handlowa w 
Warszawie)



пп.8: 
1. «Публічне 
управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», 2021-2025 
рр. Розділ. 
«Формування системи 
сталого розвитку 
сільських територій 
Полісся на засадах 
саморегулювання та 
державної 
підтримки», 
виконавець.

пп.10. 
Заступник декана з 
навчальної роботи 
факультету Економіки 
та менеджменту 
Поліського 
національного 
університету (з 05.02. 
2020 р. і по даний час)

пп.13.
1. Золотницька Ю.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних завдань 
та самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Бухгалтерський 
облік і аудит в 
управлінні 
територіальними 
громадами» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир., Поліський 
національний 
університет, 2020, 284 
с.
2. Золотницька Ю.В. 
Опорний конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Бухгалтерський 
облік і аудит в 
управлінні 
територіальними 
громадами» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир., Поліський 
національний 
університет, 2020, 232 
с.

пп.15. 
1. Золотницька Ю.В. 
Оцінка ефективності 
реалізації програмно-
цільового методу 



бюджетування у 
Житомирській 
області. International 
Scientific-Practical 
Conference Formation 
of Modern Economic 
Area: Benefits, Risks, 
Implementation 
Mechanisms: 
Conference 
Proceedings, Part IIІ, 
April 29, 2016. Tbilisi: 
Baltija Publishing. С. 
180-184.
2. Золотницька Ю.В. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
податкового 
планування суб’єктів 
господарювання. 
International Scientific 
Conference Economy 
and Society: modern 
foundation for human 
development: 
Conference 
Proceedings, Part I, 
October 31, 2016. 
Leipzig, Germany: 
Baltija Publishing. С. 
178-181.
3. Золотницька Ю.В. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
виробництва 
органічної продукції у 
сільськогосподарських 
кооперативах. 
Кооперативні 
читання: 2016 рік: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Житомир, 16 червня 
2016 р.).  Житомир: 
Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2016. С. 
103-106.
4. Золотницька Ю.В. 
Особливості 
формування центрів 
витрат та центрів 
відповідальності на 
підприємствах 
готельно-
ресторанного бізнесу. 
Наукові читання – 
2017. Житомир: Вид-
во «Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2017. Т. 
3. С. 89-91.
5. Золотницька Ю.В. 
Гармонізація 
фінансової звітності 
суб’єктів суспільного 
інтересу в умовах 
розширення сфери 
застосування 
Міжнародних 
стандартів. Розвиток 
обліку, аналізу і 
аудиту суб’єктів 
суспільного інтересу: І 
Міжнародна науково-
практична 



конференція (м. 
Житомир, 20-21 
жовтня 2017 р.): тези 
доповідей. Житомир: 
ЖДТУ, 2017. С. 226-
228.
6. Золотницька Ю.В. 
Інноваційні методики 
викладання облікових 
дисциплін у контексті 
євроінтеграції 
України. Innovative 
Educational 
Technologies: European 
Experience and Its 
Application in Training 
in Economics and 
Management.  Training.  
Poland: WSBiP, 2018.  
p. 25-27.
7. Золотницька Ю.В., 
Дмитренко О.М. 
Аспекти 
запровадження 
системи внутрішнього 
фінансового контролю 
та аудиту у 
територіальних 
громадах. Соціально-
економічні проблеми 
розвитку регіонів: ІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція (м. 
Житомир, 24 травня 
2018 р.): тези 
доповідей. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018.  С. 208-
212.
8. Золотницька Ю.В. 
Проблеми обліку 
витрат інноваційної 
діяльності аграрного 
сектору. Наукові 
читання – 2018. 
Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2018. Т. 
3. С. 43-44.
9. Золотницька Ю.В. 
Аграрна політика 
Європейського Союзу: 
досвід для України в 
умовах 
децентралізації. 
Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
сільських територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації: ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Житомир, 28-29 
листопада 2019 р.): 
тези доповідей . 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. С. 139-142.
10. Золотницька Ю.В., 
Виговська А.М., 
Золотницька А.В. 
Ефективність 
державного контролю 
та аудиту місцевих 
фінансів в умовах 
децентралізації. 
Соціально-економічні 



проблеми розвитку 
регіонів: матеріали ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, м. 
Житомир, 15 травня 
2020 року. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. C. 15-
20.
11. Золотницька Ю.В. 
Публічне управління 
розвитком сімейного 
фермерства в умовах 
децентралізації. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації. 
Збірник тез ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю, 
23.06.2020, ПНУ, м. 
Житомир. С.89-93.

пп. 16.
З 01.09. 2019 р. по 
теперішній час є 
членкинею 
Міжнародної 
Громадської 
Організації «Україна-
Польща-Німеччина» 
як радник з питань 
економічного 
забезпечення та 
розробки стратегій 
управління проєктами 
співпраці між 
органами місцевого 
самоврядування 
України, Польщі, 
Німеччини (довідка 
№6/21 від 18.01.2021).

пп.17.
Надання послуг 
аутсорсингу 
(бухгалтерський та 
податковий облік) з 
15.09.2019 р. ТОВ 
«Престиж Граніт» ( 
довідка № 5 від 
23.03.2021).

пп.18.
Наукове 
консультування 
аутсорсингу 
фінансового відділу 
Високівської 
територіальної 
громади з 10.10. 2019 
року в частині обліку 
та аудиту в управлінні 
територіальними 
громадами .

318461 Данкевич 
Віталій 
Євгенович

в.о. декана, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Державний 

агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2008, 

8 Державна 
політика в 
сфері безпеки

Доктор економічних 
наук

08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством, 2018 
р. Тема: «Розвиток 
земельних відносин у 
сільському 
господарстві: теорія, 



спеціальність: 
0501 

Економіка і 
підприємництв

о, Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2016, 

спеціальність: 
7.03060104 

менеджмент 
зовнішньоекон

омічної 
діяльності, 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
доктора наук 
ДД 007054, 

виданий 
16.05.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007851, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента AД 
00997, 

виданий 
05.07.2018

методологія, 
практика». ДД 
№007054 від 
16.05.2018

Доцент кафедри 
міжнародних 
економічних відносин 
та європейської 
інтеграції, 2018 р. АД 
№000997

Підвищення 
кваліфікації:
1. Академія 
управління та 
адміністрації в м. 
Ополе (Польща). 
Навчальний курс 
“Економіка та 
державне управління” 
(Червень – серпень 
2018). Сертифікат 
№001 від 31.08.2018
2. Стажування у 
європейських 
університетах 
"Європейська освіта в 
контексті сталого 
розвитку: передовий 
досвід та глобальні 
тенденції" 24 – 29 
березня 2019 року 
(Словаччина-Польща) 
Сертифікат №37 від 
29.03.2019
3. Стажування в 
Інституті аграрного 
розвитку в 
Центральній та 
Східній Європі ім. 
Лейбніца (ІАМО, 
Німеччина), проект 
“UaAgriDialog”. (2019 
р.).
4. Стажування у 
“Social entrepreneur 
school IBSFil. Dr. Jan-
U. Sandal Institute, 
Норвегія (2019 р.).

п.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп. 1.
1. Institutional 
Transformation of 
Ukraine's Agricultural 
Sector / Dankevych Y. ,. 
Zinchuk, N. Kutsmus, 
O. Kovalchuk [et al.] // 
Review of Economic 
Perspectives. 2017. Vol. 
17, Issue 1. P. 57-80. 
(Scopus).
2. Dankevych Y. 
Ukraine agricultural 
land market formation 
preconditions / Y. 
Dankevych, V. 
Dankevych, O. Chaikin 
// Acta Univ. Agric. 
Silvic. Mendelianae 



Brun. 2017, No. 65, pp. 
259-271. (Scopus).
3. Dankevych V. 
Clustering of the 
international 
agricultural trade 
between Ukraine and 
the EU / V. Dankevych, 
Y. Dankevych, P. 
Pyvovar // 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development.  2018. 
Vol. 40.  No. 3: 307-319. 
(WoS). 
4. Dankevych V., 
Kamenchuk T., 
Kononova O [et al.]. 
Strategic Planning for 
Sustainable 
Development of States: 
Administration Aspect, 
International Journal of 
Management, 11 (4), 
2020, pp. 511-522. 
(Scopus)

пп. 2.
1. Данкевич В. Є., 
Захаріна О. В., 
Золотницька Ю. В. 
Інституціональне 
забезпечення 
розвитку публічно-
приватного 
партнерства в системі 
публічного 
управління. Проблеми 
економіки. 2021. № 1. 
URL : 
https://www.problecon.
com/annotated-
catalogue/?year=2021
2. Данкевич В.Є., 
Золотницька Ю. В., 
Піонтківський П.В. 
Теоретичні засади 
формування та 
розвитку державної 
політики в умовах 
децентралізації. 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2021. № 3. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1696. 
DOI: 10.32702/2307-
2156-2021.3.51
3. Dankevych V., 
Dankevych Y, Sheheda 
O. Formation of the 
Land Market as a 
Prerequisite for 
Ensuring Food Security 
of a Country. Problems 
of Economy. 2020, 
Issue 2, pр. 91-103.
4. Данкевич В. Є., 
Прокопчук О. А., Усюк 
Т. В. Партисипативне 
управління 
локальною безпекою 
територіальних 
громад: досвід і 
практика ЄС. 
Проблеми економіки. 
2020. №4. C. 35-41.
5. Dankevych V., 



Dankevych Y. 
Management of forest 
and water resources in 
the context of 
administrative-
territorial reform: the 
experience of Poland. 
The scientific heritage. 
Budapest. Vol. 6, № 55. 
2020.  pp. 27-31.
6. Dankevych V., 
Pyvovar P., Rozhkov O. 
The impact of foreign 
economic activity of the 
agricultural sector on 
national security in the 
context of liberalization 
of world trade. Sciences 
of Europe (Praha, Czech 
Republic). VOL3, No 66 
2021. pp. 59-62.
7. Dankevych V., 
Buchynska A., 
Bondarchuk N. Tasks 
and competence of 
territorial self-
government bodies of 
Poland in the field of 
environmental 
protection. Journal of 
science. Lyon. Vol.1, 
№16. 2021. pp. 26-31.

пп. 3.
Монографія
1. Данкевич В. Є. 
Розвиток земельних 
відносин в умовах 
глобалізації: 
монографія : 
Житомир: Видавець 
О.О. Євенок, 2017. 392 
c.
Колективні 
монографії
2. Dankevych V. 
Ukraine agricultural 
land market formation: 
domestic and European 
experience / T. 
Zinchuk, V. Dankevych 
// Formation of 
modern social, 
economic and 
organizational 
mechanisms of entities 
agrarian business : 
collective monograph / 
edited by M. 
Bezpartochnyi ; ISMA 
University.  Riga: 
Landmark SIA, 2017.  
P. 78–86.
4. Данкевич В. Є. 
Ринкові засади 
формування 
земельних відносин в 
умовах 
багатофункціональної 
економіки. 
Інклюзивний 
розвиток сільської 
економіки в умовах 
глобалізаційних 
викликів: монографія 
/ Т. О. Зінчук, Т. В. 
Усюк, В. Є. Данкевич 
та ін. ; за ред. д.е.н., 
проф. Т.О. Зінчук, 
к.е.н. Н. М. Куцмус. – 
К.: «Центр учбової 



літератури», 2017. С. 
16–22, С. 133–150, 
287–300.
5. Dankevych V. 
Economic models of 
agricultural enterprises 
material and technical 
provision under 
intensive land use. 
Formation of modern 
social, economic and 
organizational 
mechanisms of entities 
agrarian business: 
collective monograph / 
edited by M. 
Bezpartochnyi ; ISMA 
University.  Riga: 
Landmark SIA, 2017. P. 
143–152
6. Dankevych V. The 
status and prospects of 
organic arable farming 
development in Polissia 
of Ukraine. Actual 
aspects of organic 
agricultural 
development in 
Ukraine: [monograph] 
/ edited by M. 
Nazarenko, R. Bezus, K. 
Andrusevych. Vienna, 
2018. 291. P. 96–137
7. Dankevych V. 
Modern realities and 
prospects of the land 
market in Ukraine. 
Sustainable 
development of rural 
areas: [monograph] / 
ed. prof. T. Zinchuk, 
prof. Ramanauskas. – 
Klaipėda. Klaipėda 
University; Kyiv 
“Center for Educational 
Literature”, 2019.  P. 
130-145 
8. Данкевич В. Є. 
Economic, social and 
environmental effects of 
the land market: eu 
experience. Аграрна 
політика 
Європейського союзу: 
виклики та 
перспективи: 
монографія / за ред. 
д.е.н., проф. Т.О. 
Зінчук. Київ: “Центр 
учбової літератури”, 
2019. С. 320-330.

Навчальний посібник
9. Міжнародні 
економічні відносини 
та 
зовнішньоекономічна 
діяльність / 
Навчальний посібник 
/  Т.О. Зінчук, О.Д. 
Ковальчук, Н.М. 
Куцмус [та ін.]; за ред 
Т.О. Зінчук. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2017. – 512 
c. (розділ 4)

пп. 5.
З 2018 р. по 2019 – 
консультант проєкту 
“Підтримка прозорого 



управління 
земельними 
ресурсами в Україні”, 
Світовий Банк та ЄС.

З 2017 р. по 2018 р. – 
консультант проєкту 
“Підтримка реформ у 
сільському 
господарстві та 
земельних відносинах 
в Україні”, Світовий 
банк.

пп. 8
Співвиконавець 
науково-дослідної 
теми: «Інноваційна 
модель 
зовнішньоекономічної 
політики в умовах 
кризи глобалізації 
(номер державної 
реєстрації 
02120U101915)

пп. 13
1. Данкевич В.Є. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни “ 
Державна політика в 
сфері безпеки ”/ 
Житомир,  ЖНАЕУ, 
2020.  30 с. 
2. Данкевич В.Є. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни “ 
Державна політика в 
сфері безпеки ”/ 
Житомир,  ЖНАЕУ, 
2020.  26 с. (1,1 д.а.)
3. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки курсових 
робіт з дисципліни 
«Державна політика в 
сфері безпеки» та 
критерії їх 
оцінювання/ Кравець 
І.В., Якобчук В.П., 
Симоненко Л.І., 
Довженко В.А., 
Пугачова Н.С., Іванюк 
О.В. Данкевич В.Є та 
ін. Житомир. 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет. 2019. 12 с.

пп. 15.
1. Dankevych V. 
European way of land 
relations development: 
experience for Ukraine. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції за 
міжнародною участю, 



19 червня 2018 року. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 61-65.
2. Данкевич В. Є. 
Електронні земельні 
торги із 
застосуванням 
платформи block-
chain  Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій : 
Матер. ІV Міжнар. 
наук.-практ. форуму 
(25 жовтня 2018).  
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 25-28.
3. Данкевич В. Є.  
Данкевич Є.М. 
Європейський досвід 
збалансованого 
землекористування.  
Наукові читання – 
2019. Житомир: Вид–
во “Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет”, 2019. С. 
149-154 
4. Dankevych V. 
Completion of the land 
reform as anssential 
component for the 
development оf social 
entrepreneurship in 
rural areas. Дискусії з 
актуальних питань 
соціального 
підприємництва :  
Матеріали 64-го 
Саміту соціального 
підприємництва, 24 
травня 2019 року. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 10-13.

пп. 16: 
Керівник ГО “Центр 
стратегічних 
досліджень та 
дорадництва”
Член громадської 
спілки “Українська 
мережа сільського 
розвитку”.
Рецензент 
міжнародних 
наукових фахових 
економічних 
журналів: 
“Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal”, ISSN: 2414-
584X;
“Економіка. 
Управління. 
Інновації” ISSN: 2410-
3748;
“Наукові горизонти”, 
“Scientific horizons”, 
ISSN: 2663-2144.

274857 Войтенко 
Архип 
Борисович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

університет ім. 
Т.Шевченка, 

рік закінчення: 
1997, 

спеціальність: 

25 Кадрове 
забезпечення 
публічної 
служби

Кандидат наук з 
державного 
управління 

Спеціальність 
25.00.04 – місцеве 
самоврядування (ДК 
028811, Національна 



7.03040101 
правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028811, 
виданий 

11.05.2005

академія державного 
управління при 
Президентові 
України, 2005 р.).
Тема дисертації: 
Місцеве 
самоврядування як 
фактор регулювання 
соціально-
економічного 
розвитку 
постраждалих районів 
від аварії на ЧАЕС. 

Підвищення 
кваліфікації 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, Свідоцтво СС 
00493706/009678-19, 
від 24 квітня 2019 р. 
(150 год)

Нагороджений:
Орденом «За заслуги» 
ІІ ступеня, 2004 р.
Орденом «За заслуги» 
ІІІ ступеня, 2002 р.
Почесною грамотою 
Верховної Ради 
України.
Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів 
України.
У 2001 р. присвоєно 
звання «Заслужений 
юрист України». 
Державний 
службовець 1-го рангу.

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп. 2: 
1. Якобчук В. П., 
Войтенко А. Б., Мороз 
Д. П. Ефективне 
лідерство як кадровий 
ресурс публічного 
управління. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2021. № 2. 
С. 82-87.
2. Войтенко А. Б., 
Плотнікова М. Ф., 
Булуй О. Г. 
Інформаційні 
технології у 
комунікації та 
взаємодії влади, 
суспільства і бізнесу у 
публічному 
управлінні, місцевому 
самоврядуванні та 
розвитку 
підприємництва. 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2021. № 2. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c



om.ua/?op=1&z=1979.
3. Войтенко А. Б., 
Ходаківський Є. І., 
Булуй О. Г., 
Плотнікова М. Ф. 
Психологічні засади 
управління 
інформаційною 
безпекою, 
інтелектуальним 
капіталом та 
інноваційним 
розвитком громад. 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2021. № 6. 
URL : 
http://www.investplan.
com.ua/.
4. Якобчук В. П., 
Войтенко А. Б., 
Пугачова Н. С. 
Професійна етика 
державного 
службовця в контексті 
ефективності 
публічного 
управління. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2020. № 2. 
URL : 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1581.
5. Якобчук В. П., 
Войтенко А. Б., 
Бернхардт О. А. 
Пріоритети 
нагромадження 
соціального капіталу 
громад на сільських 
територіях. 
Ефективна економіка. 
2018. № 12. URL : 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6866.

пп. 3: 
Навчальні посібники:
1. Войтенко А. Б. 
Кадрове забезпечення 
публічної служби. 
Публічна служба : 
навч. посіб. / за ред. В. 
П. Якобчук. Київ : 
Видавництво Ліра-К, 
2021. С. 66-91.
2. Войтенко А. Б. 
Децентралізація та 
реформування 
місцевого 
самоврядування : 
навч. посіб. Київ : 
Вид-во Ліра-К, 2020. 
с. 469.
3. Войтенко А. Б. 
Управління 
конфліктною 
ситуацією. Публічне 
управління та 
адміністрування : 
навч. посіб. / за ред. 
Скидана О. В. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 584-615.

пп.8: 
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 



теми на 2021-2025 рр. 
«Публічне управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», (номер 
державної реєстрації 
0121U100652).

пп. 10: 
1. У 2008-2013 рр. ‒ 
директор 
Житомирського 
агротехнічного 
коледжу.
2. У 2013-2018 рр. ‒ 
директор 
«Житомирська філія 
приватного вищого 
навчального закладу 
«Університет сучасних 
знань».
3. Залучений для 
проведення занять та 
відповідльний 
виконавець 
держзамовлення 
НАДС на підвищення 
кваліфікації 
держслужбовців 
(наказ №268 від 
04.12. 2020)

пп. 13:
Методичні 
рекомендації
1.  Войтенко А. Б. 
Кадрове забезпечення 
державної служби: 
Конспект лекцій для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування». 
Житомир, Поліський 
національний 
університет. 2020. с. 
91.
2.  Войтенко А. Б. 
Кадрове забезпечення 
державної служби: 
Збірник тестових 
завдань для 
модульного та 
підсумкового 
контролю здобувачів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування». 
Житомир, Поліський 
національний 
університет. 2020. 18 
с.
3.  Войтенко А. Б. 
Кадрове забезпечення 
державної служби: 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної та 
дистанційної роботи 



здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування». 
Житомир, Поліський 
національний 
університет. 2020. 21 
с.

пп. 14:
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Управління 
розвитком 
територіальних 
громад».

пп. 15:
Дискусійні публікації 
з наукової тематики
1. Войтенко А. Б., 
Ковальчук В. В. 
Напрями 
вдосконалення 
механізмів розвитку 
лідерства в системі 
місцевого 
самоврядування. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
матеріали ІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. за 
міжнар. участю (м. 
Житомир, 23 черв. 
2020 р.). Житомир, 
2020. С. 58-62.
2. Войтенко А. Б. 
Престижність і 
публічність державної 
служби для молоді. 
Наукові читання – 
2019: зб. тез 
конференцій . 
Житомир. 2019. С. 25-
27.
3.  Якобчук В. П., 
Войтенко А. Б. 
Формування 
управлінської еліти 
сільських територій. 
Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
сільських територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (4 
грудня 2018 р., 
Житомир). Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. С. 49-
53.

пп. 16:
З 2018 р. і до сьогодні 
є асоційованим 
членом Житомирської 
регіональної асоціації 
об’єднаних 
територіальних 
громад, консультант з 



питань інноваційного 
розвитку 
територіальних 
громад (довідка 
№2313 від 2020 р.)

пп. 17:
1. Голова 
Коростенської 
районної ради, 
Представник 
Президента України в 
Коростенському 
районі, Голова 
Коростенської 
районної ради, Голова 
Коростенської 
районної державної 
адміністрації,  Голова 
Житомирської 
обласної ради.
2. Практичний досвід 
роботи в органах 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування 26 
років.

пп. 18:
З 2017 р. і до сьогодні 
наукове 
консультування (на 
безоплатній основі) 
Глибочицької 
сільської ради 
Житомирського 
району Житомирської 
області з питань 
державного 
управління, місцевого 
самоврядування та 
регіональної політики 
(довідка №2314 від 
31.12.2020).

373856 Вилгін Євген 
Аркадійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
доктора наук 
ДД 009365, 

виданий 
16.12.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021011, 
виданий 

03.04.2014

4 Державна 
регіональна 
політика

Доктор наук з 
державного 
управління

Доктор наук з 
державного 
управління (ДК № 
021011, від 03.04.2014 
р.), спеціальність – 
25.00.02 – механізми 
державного 
управління. Тема 
дисертації: Механізми 
державного 
регулювання розвитку 
регіонального 
інвестиційно-
будівельного 
комплексу.
.
п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.2: 
1. Вилгін Є. А. 
Державницькі 
пріоритети 
інвестиційної 



діяльності в 
будівельному 
комплексі. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2017. № 17. С. 96-99.
2. Вилгін Є. А. 
Формування 
державної політики 
розвитку 
інвестиційної 
діяльності в контексті 
будівельної 
діяльності. News of 
science and education. 
2017. № 5 (53). Р. 60-
62.
3. Вилгін Є. А. Успішні 
форми взаємодії 
держави і приватного 
сектора в рамках 
розвитку 
регіонального 
інвестиційно-
будівельного 
комплексу. Вісник 
національного 
університету 
цивільного захисту 
України. Серія 
"Державне 
управління". Збірник 
наукових праць. 2018. 
Випуск 1 (8). С. 368-
376.
4. Вилгін Є. А. 
Державне 
регулювання розвитку 
кластеризації 
регіонального 
інвестиційно-
будівельного 
комплексу. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2018. № 1. 
URL : http: // 
www.dy.nayka.com.ua
5. Вилгін Є. А. 
Теоретичні основи 
механізмів 
державного 
регулювання розвитку 
регіонального 
інвестиційно-
будівельного 
комплексу. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2018. № 4. С. 124-126.
6. Вилгін Є. А. 
Реформування 
інвестиційно-
будівельного 
комплексу регіону. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2018. № 6. 
С. 37-40.
7. Вилгін Є. А. 
Інструменти 
підвищення 
результативності 
функціонування 
регіонального 
інвестиційно-
будівельного 
комплексу. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2019. № 1. 
URL : http: // 
www.dy.nayka.com.ua
8. Вилгін Є.А. 



Управління 
інвестиційними 
процесами в 
державній 
регіональній політиці. 
Вісник Національного 
університету 
цивільного захисту 
України: зб. наук. пр. 
Харків : НУЦЗУ, 2020. 
Вип. 2(13). С. 602-613.

пп.3:
1. Вилгін Є. А. 
Механізми 
державного 
регулювання розвитку 
регіонального 
інвестиційно-
будівельного 
комплексу: теоретичні 
засади, методологія, 
механізми управління 
: монографія. Київ, 
2019. 350 с.

пп 8:
1. «Публічне 
управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», 2021-2025 
рр. (номер державної 
реєстрації 
0121U100652) від 
21.01.2021 р. «Розділ 
2. Публічне 
управління у сфері 
регіональної безпеки. 
УДК 353.2», керівник.

пп 11: 
– є членом 
спеціалізованої вченої 
ради К 26.142.06 з 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук з державного 
управління за 
спеціальністю 
25.00.02 «механізми 
державного 
управління» в ВНЗ 
«Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом».

пп. 13: 
1. Методичні 
рекомендацій до 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Державна 
регіональна політика» 
для студентів усіх 
форм навчання: для 
здобувачів першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир. Поліський 
національний 
університет, 2021 / 



Укладач: Є.В. Вилгін. 
40 с.
2. Методичні 
рекомендації до  
виконання 
семінарських занять з 
навчальної 
дисципліни 
“Державна 
регіональна політика” 
усіх форм навчання: 
для здобувачів 
першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир. Поліський 
національний 
університет, 2020 / 
Укладач: Є.В. Вилгін. 
37 с.

пп. 15:
1. Вилгін Є. А. 
Мультиплікативні 
ефекти від державних 
інвестицій у 
будівельні проекти на 
територіях. 
Материали за XIII 
международна научна 
практична 
конференція «Новини 
на научния прогрес – 
2017».Volume 2. 
София «Бял ГРАД-
БГ». С. 3-5.
2. Вилгін Є. А. 
Державна політика 
розвитку 
інвестиційної 
інфраструктури в 
будівництві. Materialy 
XIII Miedzynarodowej 
naukowi-praktycznej 
konferencji 
«Wschodnie 
partnerstwo – 2017». 
Volume 2. Przemyśl: 
Nauka i studia. Р. 49-51.
3. Вилгін Є. А. 
Системний підхід у 
розвитку державного 
управління 
інвестиційно-
будівельним 
комплексом регіону. 
Материали за XIV 
международна научна 
практична 
конференция, 
Бъдещите 
изследвания – 2018, 
15–22 февруари 2018 
г. Политология. 
Закон. Икономики. 
Публичната 
администрация. 
София. «Бял ГРАД-
БГ». С. 37–39.
4. Вилгін Є. А. 
Методика оцінки 
результативності 
регіонального 
інвестиційно-
будівельного 



комплексу. Матеріали 
І міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
присвяченої 95-річчю 
Харківського 
національного 
університету міського 
господарства імені О. 
М. Бекетова 
«Інновації в 
управлінні соціально-
економічним 
розвитком». Харків, 5 
березня 2018 р. С. 
176–178. URL : 
http://mmgh.kname.ed
u.ua/images/ 
Zbirnik_tez_konf_
stal_rozv_2018.pdf
5. Вилгін Є. А. 
Особливості 
державного 
регулювання 
регіональною 
інвестиційно-
будівельною 
підсистемою. 
Державне управління 
у сфері цивільного 
захисту: наука, освіта, 
практика:  матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 17–18 
травня 2019 р. Харків : 
Вид-во НУЦЗУ, 2019. 
С. 187-190.
6. Вилгін Є.А. Основні 
принципи механізму 
публічного 
управління 
інноваційним 
розвитком регіонів. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації. 
Збірник тез ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю, 
23.06.2020, ЖНАЕУ, 
м. Житомир. С.62-66.
7. Захаріна О. В., 
Вилгін Є. А. 
Територіальний 
бренд-менеджмент в 
контексті регіональної 
політики. Механізми 
управління розвитком 
територій: зб. наук. 
праць міжнародної 
науково-практичної 
конференції. 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 20-21 
жовтня 2020.220-222.

пп. 16:
– член ГО «Асоціація 
науковців України» 
(офіційний сайт – 
http://www.nanu.com.
ua/)
– обраний академіком 
Української академії 
наук у 2013 році по 



відділенню економіки 
і управління.

181284 Якобчук 
Валентина 
Павлівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена Леніна 
державний 

університет ім. 
Шевченка, рік 

закінчення: 
1980, 

спеціальність:  
політична 
економія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 021506, 

виданий 
21.02.1986, 

Атестат 
професора 

12ПP 008702, 
виданий 

31.05.2013

35 Інноваційні 
технології в 
публічному 
управлінні

Кандидат 
економічних наук 

Спеціальність 
08.00.01 – Економічна 
теорія (ЕК № 021506, 
1986 р.)
Тема дисертації: 
«Особливості 
відтворення робочої 
сили в умовах 
агропромислової 
інтеграції».

Професор кафедри 
економічної теорії (12 
ПР №008702 від 31 
травня 2013 р.).

Підвищення 
кваліфікації: 
– В 2020 р. за 
програмою «Публічне 
управління та 
адміністрування» (210 
годин) у Вищому 
навчальному закладі 
«Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом». Тема 
випускної роботи: 
«Розвиток соціального 
капіталу та 
комунікації в 
територіальних 
громадах». Свідоцтво 
ПК № 
00127522/004271-20 
від 29 червня 2020 р.

Міжнародне 
стажування:
Навчальний курс 
«Social entrepreneur 
school IBS» 
(Innovation, Business, 
Society) норвезького 
наукового центру 
досліджень проблем 
соціального 
підприємництва Fil. 
Dr. Jan-U. Sandal 
Institute, Norway, 
(International Study 
Course in Social 
Entrepreneurship – 
200 academic hours 
and individual work; 
International Study 
Course in Innovation 
Management – 280 
academic hours and 
individual work; 
International Study 
Course in service Vision 
Management – 320 
academic hours and 
individual work), 
Сертифікат від 24 
травня 2019 

Нагороди:
Почесна грамота 
Житомирської 
облдержадміністрації. 
№ 487 від 14.12.2007 
р.
Ювілейна 
медаль«Гордість 



ЖНАЕУ»  наказ 
№117а від 31.05.2017 
р.
Представлена до 
почесного звання 
«Заслужений 
працівник освіти».
Почесна грамота 
Верховної Ради 
України, 2018 р.

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп. 1:
Web of science
1. S. Onyshchuk, V. 
Filippova, H. Borshch, 
O. Vasylchyshyn, V. 
Jakobchuk. Innovative 
solutions of improving 
efficiency in public 
management. Revista 
SAN GREGORIO. 
2020. № 42. Рр. 215-
223.
2. Yakobchuk 
Valentyna, Plotnikova 
Mariia. Blockchain As A 
Technology 
Administration Of 
Family Homestead 
Settlements. 
Proceedings of the 9th 
International Scientific 
Conference Rural 
Development. URL : 
https://ejournals.vdu.lt
/index.php/rd/article/v
iew/574/860.

пп. 2: 
1. Якобчук В. П., 
Захаріна О. В., 
Кравець І. В. Сучасні 
інноваційно-технічні 
рішення у сфері 
управління брендом: 
технологія брендингу. 
Наукові перспективи. 
Серія «Державне 
управління». 2021. № 
3 (9). URL : 
http://perspectives.pp.
ua/index.php/np/issue
/view/9.
2. Якобчук В. П., 
Войтенко А. Б., Мороз 
Д. П. Ефективне 
лідерство як кадровий 
ресурс публічного 
управління. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2021. № 2. 
С. 82-87.
3. Якобчук В. П., 
Ревунець Г. А., 
Веремчук Я. Ю. 
Інноваційні підходи 
до публічного 
управління якістю 
освітніх послгу в 
умовах суспільних 



трансформацій. 
Інвестиції: теорія і 
практика. 2021. № 6. 
С. 104-108.
4. Кравець І. В., 
Якобчук В. П., 
Симоненко Л. І. 
Класичні та 
інноваційні підходи в 
системі безперервного 
професійного 
навчання публічного 
службовця. Наукові 
перспективи. 2021. № 
2. С. 137-148.
5. Кравець І. В., 
Якобчук В. П., 
Довженко В. А. 
Сучасні теорії 
публічного 
управління: концепції 
«менеджеризм» та 
«неоменеджеризм». 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2021. № 4. 
С. 103-108.
6. Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., 
Плотнікова М. Ф. 
Гештальтний підхід 
формування 
ефективного лідерства 
та комунікацій в 
системі публічного 
управління. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2020. № 23. 
С. 91-97.
7. Якобчук В. П., 
Войтенко А. Б., 
Пугачова Н. С. 
Професійна етика 
державного 
службовця в контексті 
ефективності 
публічного 
управління. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2020. № 2. 
URL : 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1581.
8. Войтенко А. Б., 
Якобчук В. П., 
Плотнікова М. Ф. 
Децентралізація: 
шлях від об’єднання 
до розвитку. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2019. № 11. 
С. 32-39.
9. Якобчук В. П., 
Тищенко. Н. С., 
Пугачова Н. С. 
Інноваційні підходи 
до публічного 
управління в 
контексті 
інтелектуалізації 
суспільства. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2018. № 6. 
С. 83-87.
10. Якобчук В. П., 
Кравець І. В., Іваноюк 
О. В. Глобальна 
архітектура інститутів 
публічного 
управління та 
адміністрування. 



Інвестиції: практика 
та досвід. 2018. № 7. 
С. 105-109.

пп. 3:
Навчальні посібники і 
підручники
1. Якобчук В. П. 
Інноваційні технології 
управління 
лідерством в 
публічній службі. 
Публічна служба : 
навч. посіб. / за ред. В. 
П. Якобчук. Київ : 
Видавництво Ліра-К, 
2021. С. 128-178.
2. Якобчук В. П. 
Публічна політика у 
відкритій економіці. 
Інструменти мікро- і 
макроекономіки в 
публічному 
управлінні : навч. 
посіб. / за заг. ред. В. 
П. Якобчук. Київ : 
Вид-во Ліра-К, 2021. 
С. 316-377.
3. Якобчук В. П. 
Інноваційні 
технології, брендинг 
та маркетинг в 
управлінні 
економікою 
публічного сектору. 
Економіка публічного 
сектору : навч. посіб. / 
за ред. В. П. Якобчук. 
Київ : Вид-во Ліра-К, 
2021. С. 421-448.
4. Якобчук В. П. 
Інноваційні 
механізми управління 
розвитком 
територіальних 
громад. Родова 
садиба: технології, 
комунікації, 
управління, 
економіка, 
підприємництво, 
екологія : підручник / 
за ред. Васильєв М. Л. 
та ін. Київ : Ліра-К, 
2021. С. 221-341.
5. Якобчук В. П. 
Міжнародне науково-
технічне 
співробітництво. 
Економічна теорія : 
підручник / за ред. В. 
П. Якобчук. Київ : 
Вид-во Ліра-К, 2020. 
С. 414-428.
6. Якобчук В. П. 
Основи 
інтелектуальної 
власності. 
Інтелектуальна 
власність: економіко-
правові аспекти : 
підручник / 
Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., 
Литвинчук І. Л. Київ : 
«Центр учбової 
літератури», 2017. С. 
13-155.
7. Якобчук В. П. 
Перспективні 
напрями 



реформування 
публічного 
управління та 
адміністрування. 
Публічне управління 
та адміністрування : 
навч. посіб. / за ред. 
Скидана О. В. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 463-572.
Колективні 
монографії:
1. Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи : 
наукова монографія / 
за ред. Мельничука І. 
А. Житомир : Вид-во 
«Рута», 2019. 200 с.
2. Стратегія 
інклюзивного 
сільського розвитку на 
базі громад: проекти, 
реалії та європейські 
перспективи для 
України : монографія 
/ за ред. проф. Т.О. 
Зінчук. Київ : «Центр 
учбової літератури», 
2019. 352 с.
3. Якобчук В. П., 
Плотнікова М. Ф. 
Інноваційні 
механізми управління 
розвитком 
територіальних 
громад. Економічний 
та управлінський 
потенціал соціалізації 
економіки : 
монографія / за ред З. 
І. Галушки. Чернівці : 
Чернівец. нац. ун-т. 
ім. Ю. Федьковича, 
2020. С. 223-242.

пп. 4:
Захаріна Оксана 
Володимирівна – 
08.07.02 – Економіка 
сільського 
господарства і АПК. 
Диплом кандидата 
наук ДК № 040966, 
рішення президії ВАК 
від 10 травня 2007 
року, протокол № 59-
06/6.
Литвинчук Ірина 
Леонідівна – 08.00.04 
− економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Диплом 
кандидата наук ДК 
№062648, рішення 
президії ВАК від 10 
листопада 2010 року, 
протокол № 62-06/7.
Кравець Ірина 
Вікторівна – 08.00.04 
− економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Диплом 
кандидата наук ДК № 



065475, рішення 
президії ВАК від 31 
травня 2011 року, 
протокол № 72-06/5.
Збродська Ольга 
Василівна – 08.00.04 
− економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Диплом 
кандидата наук ДК № 
002460, рішення 
президії ВАК від 17 
лютого 2012 року, 
протокол № 72-06/5.
Черниш Ольга 
Володимирівна – 
08.00.04 – Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Диплом 
кандидата наук ДК 
№058465, рішення 
президії ВАК від 14 
квітня 2010 року, 
протокол № 64-06/3.
Кащук Катерина 
Миколаївна – 
08.00.04 – Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Диплом 
кандидата наук ДК 
№058465, рішення 
президії ВАК від 14 
квітня 2010 року, 
протокол № 64-06/3.

пп. 8: 
1. Науковий керівник 
проекту НДР на 2021-
2025 рр. «Публічне 
управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», (номер 
державної реєстрації 
0121U100652). 
2. Науковий керівник 
проекту НДР на 2015-
2020 рр. 
«Інституційні 
імперативи 
інтелектуалізації 
аграрної економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі», (номер 
державної реєстрації 
0115U006602).

пп. 10: 
1. З 2001 р. і до тепер – 
завідувач кафедри 
економічної теорії, 
інтелектуальної 
власності та 
публічного 
управління.
2. Залучений для 
проведення занять та 
відповідльний 
виконавець 
держзамовлення 
НАДС на підвищення 
кваліфікації 
держслужбовців 
(наказ №268 від 



04.12. 2020).

пп. 11:
Офіційний опонент 
Нафус Інни Іванівни 
«Нагромадження 
соціального капіталу 
на різних рівнях 
функціонування 
економіки», КНЕУ, 05 
березня 2021 р.
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
рада Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті з 2002 по 
2013 р..

пп. 12:
Авторські свідоцтва 
(співавтор)
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 102568 від 
16.02.2021 р. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру ‒ 
Наукова стаття 
«Формування 
європейської системи 
Q-менеджменту в 
децентралізованих 
громадах» / 
Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., 
Захаріна О. В., 
Плотнікова М. Ф., 
Іванюк О. М. 
Авторське право і 
суміжні права. 
Офіційний бюлетень. 
URL : 
https://ukrpatent.org/u
k/articles/bulletin-
copyright.
2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99443 від 
03.09.2020 р. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру – 
Навчальний посібник 
«Публічне управління 
та адміністрування» / 
О. В Скидан та ін. 
Авторське право і 
суміжні права. 
Офіційний бюлетень 
№ 61, 2020. С. 34.
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99444 від 
03.09.2020 р. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру – 
Підручник 
«Економічна теорія» / 
В. П. Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. 



Захаріна, С. В. 
Тищенко, О. В. 
Іванюк, І В. Кравець, 
Н. С. Пугачова. 
Авторське право і 
суміжні права. 
Офіційний бюлетень 
№ 61, 2020. С. 34-35.
4. Свідоцтво про 
реестрацію 
авторського права на 
літературний твір № 
86785 від 13.03.2019. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру – 
Підручник 
«Інтелектуальна 
власність: економіко-
правові аспекти» / 
Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., 
Литвинчук І. Л. 
Авторське право і 
суміжні права. 2019. 
URL : 
https://ukrpatent.org/u
k/articles/bulletin-
copyright.
5. Свідоцтво про 
реестрацію 
авторського права на 
літературний твір № 
1335 від 26.10.2020. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру – 
Стаття «Акмеологічні 
засади публічного 
управління» / 
Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., Іванюк 
О. В. Авторське право і 
суміжні права. 2020. 
URL : 
https://ukrpatent.org/u
k/articles/bulletin-
copyright.

пп. 13:
1. Якобчук В. П. Курс 
лекцій з дисципліни 
«Інноваційні 
технології в 
публічному 
управлінні». Житомир 
: Поліьський 
національний 
університет. 2020. с. 
72.
2. Якобчук В. П. 
Збірник тестових 
завдань для 
модульного та 
підсумкового 
контролю з 
дисципліни 
«Інноваційні 
технології в 
публічному 
управлінні» для 
студентів 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
ОС «Бакалавр». 
Житомир. 2020. с. 16.
3. Якобчук В. П. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання для 



самостійної роботи з 
дисципліни 
«Інноваційні 
технології в 
публічному 
управлінні» для 
студентів 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
ОС «Бакалавр». 
Житомир. 2020 с. 20.

пп. 14: 
Наумчук В. В. 
нагороджений 
дипломом ІІІ ступеня 
за перемогу в ІІ-му 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
напряму 
«Інтелектуальна 
власність» (2016 р.);
Гордієнко О. В. 
нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня 
за перемогу в ІІ-му 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
напряму 
«Інтелектуальна 
власність» (2018 р.);
Сморщок О. В. 
нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня 
за перемогу в ІІ-му 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
напряму «Управління 
у сфері економічної 
конкуренції».
Керівник 
студентського 
наукового гутка 
«Економічна політика 
держави в умовах 
суспільних 
трансформацій.
Гарічева К.А. 
нагороджена 
дипломом 1 ступеня за 
перемогу в 1-етапі 
конкурсу студенських 
наукових робіт з 
напряму «Публічне 
управління та 
адміністрування»
Ревунець Г.А. 
нагороджена 
дипломом першого 
ступеня за перемогу в 
1-етапі конкурсу 
студенських наукових 
робіт з напряму 
«Публічне управління 
та адміністрування»
Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«Економічна політика 
держави в умовах 
суспільних 
трансформацій.

пп. 15:
Дискусійні публікації 
з наукової тематики
1. Yakobchuk, V. P., 



Onyshchuk, V. D. 
Filippova, O. A. Nosyk, 
O. B. Vasylchyshyn 
Interaction of 
Government Bodies and 
Civil Society 
Institutions for 
Achieving Public Policy 
Goals. International 
Journal of Economics 
and Business 
Administration  Volume 
VIII, Special Issue 1, 
2020.  pp. 114-126.
2. Якобчук В. П., 
Чернявська Н. А., 
Павлусенко О. В. 
Досвід управління 
сферою охорони 
здоровя в зарубіжних 
країнах: уроки для 
України. Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
сільських територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 331-338.
3. Якобчук В. П., 
Войтенко А. Б. 
Формування 
управлінської еліти 
сільських територій. 
Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
сільських територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (4 
грудня 2018 р., 
Житомир). Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. С. 49-
53.
4. Якобчук В. П. 
Актуальні питання 
публічного 
управління аграрної 
сфери в умовах 
децентралізації. 
Наукові читання – 
2017. Житомир : Вид-
во «ЖНАЕУ», 2017. Т. 
3. С. 276-282.
5. Якобчук В. П., 
Тищенко С. В. 
Трансформація 
механізму публічного 
управління 
пріоритетами 
агарного розвитку в 
інтелектуальній 
економіці. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій : 
перспективи 
публічно-приватного 
партнерства : матер. 
ІІІ Міжнар. наук.-
практ. форуму, 27 
червня 2017 в 2 ч. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. Ч. 1. С. 82-87.



6. Якобчук В. П., 
Тищенко С. В., Ярош 
С. В. Запровадження 
системи менеджменту 
якості на підприємстві 
перспективи розвитку 
менеджменту 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Менеджмент в 
аграрному секторі 
економіки: теорія та 
практика ефективного 
розвитку : матер. ІІ 
наук.-практ. конф. 
Студентів, аспірантів, 
молодих вчених, 
присвяченої памяті М. 
П. Поліщука (м. 
Житомир, 11 травня 
2017 р.). Житомир : 
Вид-во ЖНАЕУ, 2017. 
С. 23-25.
7. Якобчук В. П. 
Інтелектуальна 
економіка як 
компонента розвитку 
територіальних 
громад. Економіка і 
врядування: проблеми 
соціалізації : науково-
практичний круглий 
стіл (27-28 жовтня 
2017 р.). Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-
т, 2017. С. 90-91.

пп. 16:
1. Експерт з 
державного 
управління 
Всеукраїнської 
асамблеї докторів 
наук з державного 
управління 
http://svadnd.org.ua.ua
.
2. З 2019 р. і до 
сьогодні є членкинею 
Міжнародної 
Громадської 
Організації «Україна-
Польща-Німеччина» 
як радник з питань 
соціально-
економічного 
обгрунтування 
проектів співпраці 
між органами 
місцевого 
самоврядування 
України, Польщі та 
Німеччини та 
запровадження та 
розвитку 
інноваційних 
технологій у 
публічному 
управлінні 
територіальними 
громадами (довідка 
№7/21 від18.01.2021 
р.)
3. З 2018 р. і до 
сьогодні є 
асоційованим членом 
Житомирської 
регіональної асоціації 
об’єднаних 
територіальних 
громад, консультант з 



питань інноваційного 
розвитку 
територіальних 
громад (довідка 
№2313 від 31.12. 2020 
р.)

пп. 17:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю (з 1980 
р. і до сьогодні) 
працює за професією, 
що відповідає за 
змістом навчальним 
дисциплінам.

пп. 18:
1. З 2017 р. і до 
сьогодні наукове 
консультування (на 
безоплатній основі) 
Глибочицької 
сільської ради 
Житомирського 
району Житомирської 
області в частині 
інноваційного 
розвитку 
територіальних 
громад (довідка 
№2309 від 
31.12.2020).

289384 Іванюк 
Ольга 
Володимирів
на

доцент, 
Сумісництв
о

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 006985, 
виданий 

26.09.2012

11 Публічні 
закупівлі

Кандидат 
економічних наук

Диплом кандидата 
економічних наук ДК 
№ 006985, від 
26.09.2012 року за 
спеціальністю 
08.01.03 «Економіка 
та управління 
національним 
господарством»
Тема: «Економічні 
засади використання 
біомаси для 
енергозабезпечення 
сільських територій»

Підвищення 
кваліфікації
1. Курс «Публічні 
закупівлі», 
Антикорупційні студії, 
Києво-Могилянська 
академія, вересень-
грудень, 2020 р.
2. Антикорупційні 
міждисциплінарні 
студії: Сертифікатна 
програма, вересень 
2020 – травень 2021 р. 
Спільний проект 
Національного 
університету «Києво-
Могилянська 
академія» та 
Міждисциплінарного 
науково-освітнього 
Центру протидії 
корупції в Україні, що 
реалізується за 
підтримки Open 
Society Foundations та 
The Matra Programme 
від Міністерства 
закордонних справ 



Королівства 
Нідерланди.
3. Тренінг 
«Контролюй 
бюджети, монітор 
закупівлі», травень 
2019 р., Київ, 
Transparency 
International Україна
4. Курс «Доступ до 
публічної інформації» 
(липень-вересень 
2020 р.), Київ, Центр 
демократії та 
верховенства права 
5. DATA Learning 
Camp USAID, Eurasia 
Foundation, Державне 
агенство з питань 
електронного 
урядування України, 
вересень 2019 р.
п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.1: 
 1. Iryna Lytvynchuk, 
Oleh Skydan, Olha 
Ivaniuk Local 
governance and 
territorial development 
on the basis of GIS. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2020. P. 
422-433

пп.2: 
1. Іванюк О.В., 
Кравець І.В., 
Трушковський В. 
К.Теорія та практика 
публічних закупівель. 
Ефективна економіка, 
№2, 2021. Режим 
доступу: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/pdf/2_20
21/97.pdf
2. Скидан О., 
Литвинчук І., 
Николюк О., Пивовар 
П., Іванюк О. 
Формування і 
реалізація державної 
політики 
продовольчої безпеки 
України.. Економіка 
АПК, №7, 2020, с. 20-
31
3. Іванюк О.В. 
Формування 
Європейської системи 
Q-менеджменту в 
децентралізованих 
громадах / Є.І. 
Ходаківський, В.П. 
Якобчук, О.В. 
Захаріна, М.Ф. 
Плотнікова, О.В. 
Іванюк./ Наукові 



горизонти. Науковий 
журнал. № 3 (76) 2019 
р. С. 10-19.
4. Іванюк О.В., 
Довженко В.А., 
Кравець І.В. 
Перспективи 
впровадження 
інформаційних 
технологій у 
вітчизняній системі 
публічного 
управління. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2018. № 4. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/pdf/4_2018/37.
pdf
5. Іванюк О.В. 
Глобальна архітектура 
інститутів публічного 
управління та 
адміністрування / І. В. 
Кравець, В. П. 
Якобчук, О. В. Іванюк. 
Інвестиції: практика 
та досвід. № 7. 2018. 
С. 105-109.
6. Іванюк О.В. 
Публічне управління в 
умовах 
інтелектуальної 
економіки / 
О.В.Іванюк, 
М.Ф.Плотнікова, 
Є.І.Ходаківський. 
Економіка та 
суспільство.  2018. № 
14. С. 188-194.
7 Довженко В. А., 
Симоненко Л. І., 
Іванюк О. В. 
Проблеми медичного 
обслуговування 
сільського населення 
в умовах політики 
децентралізації. 
Інвестиції: досвід та 
практика. 2019. № 9 
(травень). С. 83-89.

пп.3:
1. Інструменти мікро і 
макроекономіки в 
публічному 
управлінні: [навч. 
посіб.] / В.П.Якобчук, 
Є. І. Ходаківський, 
В.А.Довженко, 
О.В.Захаріна, 
О.В.Іванюк, І. В. 
Кравець, 
І.Л.Литвинчук, 
Л.І.Симоненко, 
В.А.Якобчук, Н.С. 
Пугачова/ за заг. ред. 
В.П. Якобчук. – 
Житомир: ПНУ, 2021. 
– 300 с. (співавтор)
2. Економіка 
публічного сектора: 
Public economics 
[навч. посіб.] / 
В.П.Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, 
В.А.Довженко, 
О.В.Захаріна, 
О.В.Іванюк, І. В. 
Кравець, 



І.Л.Литвинчук, 
Л.І.Симоненко, 
В.А.Якобчук, Н.С. 
Пугачова, О. П. 
Власенко / за заг. ред. 
В.П. Якобчук. – 
Житомир: ПНУ, 2021. 
300 с. (співавтор)
3. Економічна теорія : 
підручник / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. 
Захаріна, С. В. 
Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, 
Н. С. Пугачова // Київ: 
Вид-во Ліра-К, 2020. 
450 с. (21,76 ум. 
др.арк.)
4. Іванюк О.В., 
Литвинчук І.Л. 
Інструменти 
моніторингу 
корупційних ризиків 
та запобігання 
корупції: навчально-
наочний посібник. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 74 с.
5. Публічне 
управління та 
адміністрування : 
навч. посібник / 
Скидан О.В., Якобчук 
В.П., Дацій Н.В., 
Ходаківський  Є.І., 
Симоненко Л.І. [та ін.] 
; за заг 
ред.О.В.Скидана. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017.  705 с.
6. Економічна теорія: 
[навч. посіб.] / 
В.П.Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, 
В.А.Довженко, 
О.В.Захаріна, 
О.В.Іванюк, І. В. 
Кравець, 
І.Л.Литвинчук, 
М.І.Сайкевич, 
Л.І.Симоненко, С. В. 
Тищенко, 
В.А.Якобчук, Н.С. 
Пугачова/ за заг. ред. 
В.П. Якобчук. 
Житомир: В.Б. 
Котвицький, 2015. 456 
с. 
пп.8. 
1. «Публічне 
управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», 2021-
2025рр. Розділ. 
«Механізми 
публічного 
управління сталим 
розвитком 
територій», 
виконавець.
2. «Інституційні 
імперативи 
інтелектуалізації 
аграрної економіки в 
євроінтеграційному 



вимірі»2015-2020рр. 
(номер державної 
реєстрації 
0115U006602). Розділ 
«Дослідження 
пріоритетів розвитку 
постіндустріальної 
моделі агросектору в 
євроінтеграційному 
вимірі» - виконавець;

пп.10. 
1. Заступник 
керівника ННЦ 
інтелектуальної 
власності, інноватики 
та управління 
проєктами Поліського 
національного 
університету (з 
жовтня 2018 року – по 
цей час).
2. Залучений для 
проведення занять та 
відповідльний 
виконавець 
держзамовлення 
НАДС на підвищення 
кваліфікації 
держслужбовців 
(наказ № 275 від 10.12. 
2020 р.)

пп.12.
Авторське свідоцтво : 
1.Навчальний 
посібник «Публічне 
управління та 
адміністрування» : 
свід. про автор. Право 
на твір ; №99443 ; 
03.09.2020 р.
2.Підручник 
«Економічна теорія» : 
свід. про автор. право 
на твір ; № 99444 ; 
03.09.2020 р.
3. Стаття 
«Формування 
Європейської системи 
Q-менеджменту в 
децентралізованих 
громадах»; № 102568, 
16.02.2021 р.
4. Навчально-наочний 
посібник 
«Інструменти 
моніторингу 
корупційних ризиків 
та запобігання 
корупції», №97431, 
04.05.2020р.
5. Навчально-наочний 
посібник 
«Інтелектуальна 
власність», №86639, 
07.03.2019 р.

пп.13.
1. Конспект лекцій з 
вивчення курсу 
«Публічні закупівлі» 
для здобувачів 
першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 



управління та 
адміністрування». 
Житомир., Поліський 
національний 
університет, 2020, 42 
с.

пп.15. 
1. Іванюк О., Гриня 
Л.М. Оцінки 
публічних закупівель 
в системі державних 
видатків та фінансової 
підзвітності України 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково- практичної 
конференції за 
міжнародною участю, 
23 червня 2020 року. 
– Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. – 674 с. с. 102-
109
2. Іванюк О.В., Лугина 
О.В. Відкритий уряд – 
можливості для 
України. Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
сільських територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації: зб. 
матер. Міжнар. наук.-
практ. конф., 4 грудня 
2018 р. – Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ, 2018. 
С. 135-139
3. Іванюк О.В., 
Жеревчук О.К. 
Перешкоди реалізації 
сервісноорієнтованої 
системи надання 
адміністративних 
послуг в Україні. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації: зб. 
матер. Всеукр. наук.-
практ. конф., 19 
червня 2018 р. – 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2018.  С. 474-
477.
4. Іванюк О.В., Ящук 
Ю.В. Вплив цифрових 
технологій на 
конкурентоспроможні
сть підприємств 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Грааль науки» | No 1 
(Лютий, 2021), с. 83-
87.
5. Іванюк О.В. 
Інструменти 
моніторингу 
корупційних ризиків: 
Антикорупційний 
форум: громадські 
ініціативи проти 
корупції, в рамках 
ініціативи 
«Формування 



компетенцій 
володіння 
антикорупційними 
інструментами у 
активної молоді», що 
реалізується на базі 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету 
громадською 
організацією 
«Ендшпіль», 
громадською 
організацією «Жіночі 
перспективи» у 
співпраці з 
Антикорупційною 
ініціативою 
Європейського Союзу 
в Україні (EUACI) 
23.12.2019 р.
6. Концепція 
інтегрованого 
розвитку Житомира 
до 2030 року.  
Житомир: ФОП 
О.В.Журавський, 2019 
р. 258 с.

пп.16.
1. Експерт з 
державного 
управління 
Всеукраїнської 
асамблеї докторів 
наук з державного 
управління 
https://vadnd.org.ua/u
a/
2. Заступник 
керівника громадської 
організації 
«Ендшпіль»
3. З 2018 р. по 
теперішній час є 
асоційованим членом 
Житомирської 
регіональної асоціації 
об’єднаних 
територіальних 
громад, надає 
інформаційно-
консультаційні 
послуги об’єднаним 
територіальним 
громадам 
Житомирської області 
з питань розробки та 
реалізації стратегій 
розвитку та 
публічного 
управління 
територіями (довідка 
№2313 від 31.12.2020).

пп.18.
З 2017 р. по 
теперішній час надає 
наукове 
консультування (на 
безоплатній основі) 
Глибочицькому 
сільському голові 
Житомирського 
району Житомирської 
області, Сокальському 
С.В., в частині 
публічних закупівль 
(довідка №2307 від 
31.12.2020).



97743 Ходаківськи
й Євгеній 
Іванович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Атестат 
професора 

12ПP 008344, 
виданий 

25.01.2013

25 Психологія 
управління

Доктор економічних 
наук

У 1992 році в 
Українському 
науково-дослідному 
інституті економіки і 
організації сільського 
господарства ім. А. Г. 
Шліхтера і отримав 
науковий ступінь 
доктора економічних 
наук зі спеціальності 
08.00.05 – 
«Економіка, 
організація, 
управління, 
планування н.г. (с.г.)», 
Тема дисертаційної 
роботи: «Економіко-
організаційні аспекти 
управління працею в 
первинних структурах 
сільськогосподарськог
о виробництва (регіон 
Нечорноземної зони 
України. Нові умови 
господарювання)».

У 2013 р. рішенням 
Атестаційної колегії 
Міністерства освіти і 
науки, молоді та 
спорту України 
присвоєно вчене 
звання професора 
кафедри економічної 
теорії

Підвищення 
кваліфікації
1. Національний 
університет 
біоресурсів та 
біокористування ННІ 
післядипломної світи 
(90 год.) підвищував 
кваліфікацію в 
інноваційній 
спрямованості 
педагогічної 
діяльності, термін 17 
лютого 2020 року по 
28 лютого 2020 року 
(свідоцтво СС 
00493706/011340-20) 
тема випускової 
роботи 
«Впровадження 
інтерактивних 
технологій навчання в 
навчальному процесі 
при викладанні 
дисципліни 
«Психологія 
управління та 
публічні комунікації».
2. Підвищення 
кваліфікації - 
23.11.2020-16.12.2020 
р., Вищий навчальний 
заклад 
«Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом», 
Свідоцтво ПК 
№00127522/004484-
20 за програмою 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
Тема випускової 



роботи «Психологія 
управління та 
публічні комунікації».
(210 годин). 

Нагороджений:
У 2007 році 
нагороджений 
нагрудним знаком 
«Петро Могила».
У 2009 р. присвоєно 
звання заслуженого 
діяча науки і техніки 
України.

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп. 2:
1. Ходаківський Є. І., 
Мороз Ю. Ю., 
Плотнікова М. Ф. 
Гештальт публічного 
управління системи 
синтелектики. Вісник 
ЖНАЕУ. 2016. № 1 
(54), т. 2. С. 36-49.
2. Ходаківський Є. І., 
Вольська В. В., 
Прудніков Ю. В. 
Синергетико-
праксеологічні 
екстерналії 
життєдіяльності в 
Чорнобильському 
регіоні. Вісник 
ЖНАЕУ. 2016. № 1 
(55), т. 3. С. 322–331.
3. Ходаківський Є. І., 
Ратошнюк Т. М., 
Капітула Л. Л., 
Плотнікова М. Ф, 
Формування системи 
розвитку сільських 
територій на засадах 
підприємництва, 
саморегулювання та 
державного 
управління. 
Подільський Вісник: 
сільське господарство, 
техніка, економіка. 
2016. Вип. 25. С. 158–
170.
4. Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., 
Литвинчук І. Л., 
Капітула Л.Л., 
Плотнікова М. Ф. 
Теоретико-
методологічні засади 
формування науково-
освітнього напряму 
«публічне управління 
та адміністрування». 
Вісник ЖНАЕУ. 2016. 
№ 2 (57), т. 2. С. 32-42.
5. Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., 
Литвинчук І. Л., 
Іванюк О.В., 
Присяжнюк О. Ф., 
Плотнікова М. Ф. 



Акмеологічні засади 
публічного 
управління. Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. № 1 
(59), т. 2. С. 45–58.
6. Якобчук В.П., 
Ходаківський Є. І., 
Литвинчук І. Л. Роль 
публічного 
управління у 
формуванні нової 
моделі державного 
регулювання 
економіки Ефективна 
економіка: електронне 
фах. вид. 2017. № 1. 
URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=5375. 
7. Іванюк О.В., 
Плотнікова М.Ф., 
Ходаківський Є.І. 
Публічне управління в 
умовах 
інтелектуальної 
економіки. Економіка 
та суспільство. 2018. 
№ 14 URL: 
http://economyandsoci
ety.in.ua/index.php/jou
rnal-14
8. Курмишев Г. В., 
Ходаківський Є. І., 
Іванюк О. В., 
Плотнікова М. Ф. 
Світобачення в 
ноосферній освіті. 
«Наукові горизонти», 
«Scientific horizons». 
2018. № 5 (68), С. 24–
31.
9. Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., 
Плотнікова М. Ф. 
Публічне управління у 
процесі 
децентралізації. 
«Наукові горизонти», 
«Scientific horizons». 
2018. № 6 (69), С. 28-
35.
10. Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., Іванюк 
О. В., Присяжнюк О. 
Ф., Плотнікова М. Ф. 
Домінування 
парадигм 
холістичності в 
сучасній науці. 
«Наукові горизонти», 
«Scientific 
horizons».2018. 
№11(72). С. 3–12.
11. Ходаківський Є.І., 
Іванюк О.В., 
Плотнікова М.Ф. 
Парадигма гештальтів 
управлінських систем. 
Науковий 
економічний журнал 
«ІНТЕЛЕКТ ХХІ». 
2018. № 1. С. 206-210.
12. Ходаківський Є. І., 
Якобчук В.П., 
Плотнікова М. Ф., 
Іванюк О. В., Захаріна 
О. В. Формування 
європейської системи 
Q-менеджменту в 
децентралізованих 



громадах. «Наукові 
горизонти», «Scientific 
horizons». 2019. С. № 
3 (76). 10–18.
13. Yakobchuk, V., 
Khodakovsky, Y., 
Heimerl, O., 
Plotnikova, M. 
Alternative imperatives 
of the decentralized 
societies activities. 
Scientific Horizons, 
2020. №04 (89). P. 15–
26.
14. Войтенко А. Б., 
Ходаківський Є.І., 
Плотнікова М. Ф. 
Інноваційно-
комунікативно-
інвестиційні 
технології розвитку 
територіальних 
громад. 
Причорноморські 
економічні студії. 
2020. Вип.55-1. С. 21–
26. 
http://bses.in.ua/journ
als/2020/55_1_2020/5
.pdf
15. Khodakovsky, Y., 
Prysiazhniuk, O., 
Plotnikova, M., Buluy, 
O. Innovation and 
investment bases of 
management decisions 
in entrepreneurship. 
Scientific Horizons. 
2020. Vol. 08 (93), 21–
30. do i: 
10.33249/2663-2144-
2020-93-8-21-30.
17. Ходаківський Є.І., 
Якобчук В.П., 
Плотнікова М.Ф. 
Гештальтний підхід 
формування 
ефективного лідерства 
та комунікацій в 
системі публічного 
управління. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2020. № 21. 
С. 91-98.
16. Войтенко А. Б., 
Ходаківський Є. І., 
Булуй О. Г., 
Плотнікова М. Ф. 
Психологічні засади 
управління 
інформаційною 
безпекою, 
інтелектуальним 
капіталом та 
інноваційним 
розвитком громад. 
Наукові перспективи. 
2021. №3(9). URL: 
http://perspectives.pp.
ua/index.php/np/about
17. Войтенко А. Б., 
Ходаківський Є. І., 
Плотнікова М. Ф., 
Довженко В.А., Булуй 
О. Г. Психологічні 
засади управління та 
планування 
інноваційним 
регіональним 
розвитком 
територіальних 



громад. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2021. №6. URL: 
http://www.investplan.
com.ua/

пп. 3:
1.  Ходаківський Є. І. 
Провидіння 
(соціально-
психологічні аспекти) 
: монографія / Є. І. 
Ходаківський, О. В. 
Мосієнко, О. В. Тузюк, 
Ю. В. Богоявленська, 
І. Є. Януль. Житомир.: 
«Рута». 2014. 232 с.
2. Ходаківський Є. І. 
Провидіння 
(гештальтні 
технології) : 
монографія / І. Є. 
Ходаківський, В. В. 
Вольська, О. В. 
Мосієнко. Житомир : 
Рута. 2016. 246 с.
2. Ходаківський Є. І., 
Богоявленська Ю. В., 
Грабар Т. П. 
Психологія 
управління: 
підручник. 6-е вид. 
перероб та доп. Київ: 
ЦУЛ, 2021. 684 с. 

пп. 4:
Науковий керівник: 
1. Корчемлюк 
Анатолій Іванович 
«Корпоратизація 
підприємств 
аграрного сектору», 
Одеса спеціалізована 
вчена рада Д 
41.088.04 у Одеській 
національній академії 
харчових технологій, 
спеціальність 
08.00.04 – 
«Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). наказ 
(№217, 26.02.2015 р.)
2. Мартинчук Іван 
Володимирович 
«Екологічний 
менеджмент лісових 
ресурсів зони 
радіоактивного 
забруднення» Д 
41.088.04 у Одеській 
національній академії 
харчових технологій, 
спеціальність 
08.00.04 – 
«Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності 2014 р.
3. Бондарева Юлія 
Олександрівна 
«Управління діловою 
активністю 
сільськогосподарських 
підприємств регіону 
радіаційного 
забруднення». 
Житомир 



спеціалізована вчена 
рада Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті, 
спеціальність 
08.00.04 − економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності. (11.12.2015 
р.).
4. Проценко Альона 
Василівна 
«Формування системи 
інтеграції науки і 
виробництва в 
хмелярстві». 
Житомир 
спеціалізована вчена 
рада Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті, 
спеціальність 
08.00.04 − економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) 
(28.01.2016 р.).
5. Прудніков Юрій 
Володимирович 
«Формування та 
функціонування 
локальних ринків 
сільськогосподарської 
продукції». Житомир 
спеціалізована вчена 
рада Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті, 
спеціальність 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством» 
(10.11.2017 р.)
6. Шестакова Анна 
Валеріївна на тему 
«Альтернативна 
зайнятість у 
відтворенні трудового 
потенціалу сільських 
територій», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством 
(10.11.2017 р.).
пп. 8:
 керівник розділу в 
науково-дослідній 
тематиці кафедри - на 
2021-2025 рр. 
«Публічне управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», (номер 
державної реєстрації 
0121U100652). 
керівник розділу в 



науковій тематиці 
кафедри – 
«Формування системи 
сталого розвитку 
сільських територій 
Полісся на засадах 
саморегулювання та 
державної підтримки» 
«Інституційні 
імперативи 
інтелектуалізації 
аграрної економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі», (номер 
державної реєстрації 
0115U006602)

пп. 10:
директор науково-
інноваційного 
інституту економіки та 
агробізнесу (з 2016 р. 
до тепер).

пп. 11: 
1. Офіційний опонент: 
Савельєва Олена 
Миколаївна 
«Підвищення 
ефективності системи 
управління в 
сільськогосподарських 
підприємствах», 
Харків, 
спеціалізованої вченої 
ради К 64.803.01 у 
Харківському 
національному 
аграрному 
університеті імені В. В. 
Докучаєва, 08.00.04 – 
економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (26 серпня 
2014 р. )
2. Офіційний опонент: 
Дьяченко Олександр 
Сергійович «Розвиток 
енергозбереження і 
використання 
відновлювальних 
джерел енергії в 
сільському 
господарстві» 
Полтава, засідання 
спеціалізованої вченої 
ради К44.887.01 у 
Полтавській 
державній агарній 
академії, 
спеціальність 
08.00.03 − Економіка 
та управління 
національним 
господарством (22 
травня 2015 р.)
3. Член 
спеціалізованої вченої 
рада Д 14.083.02 у 
Поліському 
національному 
університеті 
(заступник голови).

пп. 12. 
Авторське свідоцтво 
на публікації: 
1. Ходаківський Є.І. 
Публічні комунікація 



та психологія 
управління: навч. 
посібник. Публічне 
управління та 
адміністрування / за 
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управління та 
адміністрування: 
навч. посіб. / Скидан 
О.В., Якобчук В.П., 
Дацій Н.В., 
Ходаківський  Є.І., 
Симоненко Л.І. [та ін.] 
; за заг 
ред.О.В.Скидана. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. – 705 с. 
(співавтор).
7. Економічна теорія: 
[навч. посіб.] / 
В.П.Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, 
В.А.Довженко, 
О.В.Захаріна, 
О.В.Іванюк, І. В. 
Кравець, 
І.Л.Литвинчук, 
М.І.Сайкевич, 
Л.І.Симоненко, С. В. 
Тищенко, 
В.А.Якобчук, Н.С. 
Пугачова/ за заг. ред. 
В.П. Якобчук. – 
Житомир: В.Б. 
Котвицький, 2015. – 
456 с. (співавтор).

пп.8:
1. НДР «Публічне 
управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», 2021-
2025рр., (номер 
державної реєстрації 
0121U100652), 
співвиконавець.
2. НДР «Інституційні 
імперативи 
інтелектуалізації 
аграрної економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі» 2015-2020рр. 
(номер державної 
реєстрації 
0115U006602), 
співвиконавець;
3. НДР «Оцінка якості 
життя та радіаційної 
безпеки сільського 
населення 
радіоактивно 
забруднених 
територій» 2016-2017 
рр. (номер державної 
реєстрації 2/2016), 
відповідальний 
виконавець

пп.12:
Авторське свідоцтво : 
1. Навчальний 
посібник «Публічне 
управління та 
адміністрування»: 
свід. про автор. Право 
на твір ; №99443 ; 
03.09.2020 р.
2. Підручник 
«Економічна теорія»: 
свід. про автор. право 
на твір ; № 99444 ; 
03.09.2020 р.



3. Подано до 
Укрпатент на 
реєстрацію авторських 
прав. Знаходяться на 
розгляді. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру. 
Економіка публічного 
сектору : навч. посіб. / 
В.П. Якобчук, Л.І. 
Симоненко , В.А. 
Довженко, Є.І. 
Ходаківський, І.Л. 
Литвинчук О.В. 
Захаріна, С.В. 
Тищенко, О.В. Іванюк, 
І.В. Кравець, Н.С. 
Пугачова, О.П. 
Власенко, Ю.В. 
Золотницька, О.П. 
Русак; за заг. ред. В.П. 
Якобчук. – Київ : 
Видавництво Ліра-К, 
2021. – 496 с.
4. Подано до 
Укрпатент на 
реєстрацію авторських 
прав. Знаходяться на 
розгляді. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру. 
Інструменти мікро- і 
макроекономіки в 
публічному 
управлінні : навч. 
посіб. / В.П. Якобчук, 
Є.І. Ходаківський, І.Л. 
Литвинчук, 
Л.І.Симоненко , В.А. 
Довженко, О.В. 
Захаріна, С.В. 
Тищенко , О.В. 
Іванюк, І.В. Кравець, 
Н.С. Пугачова; за заг. 
ред. В.П. Якобчук. – 
Київ : Видавництво 
Ліра-К, 2021. – 406 с.
5. Подано до 
Укрпатент на 
реєстрацію авторських 
прав. Знаходяться на 
розгляді. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру. 
Довженко В.А., 
Симоненко Л.І., 
Іванюк О.В. Проблеми 
медичного 
обслуговування 
сільського населення 
в умовах політики 
децентралізації. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2019. №9. 
С.81-89.

пп.13:
1. Довженко В.А. Курс 
лекцій «Соціально-
економічне 
прогнозування і 
планування» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування», 



Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020, 56с.
2. Довженко В.А. 
Методичні вказівки 
для проведення 
семінарсько-
практичних занять з 
курсу «Соціально-
економічне 
прогнозування і 
планування» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування», 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020, 21с.
3. Довженко В.А. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
виконання 
індивідуального 
завдання з курсу 
«Соціально-
економічне 
прогнозування і 
планування» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування», 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020, 23 
с.
4. Довженко В.А. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення вивчення 
дисципліни «Теорія та 
історія державного 
управління» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування», 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020, 
50с.

пп.14:
1. Керівництво 
студенткою 
Хитоніною М.С. 
нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціалізації 
«Інтелектуальна 
власність», що 
відбувся на базі 
Черкаського 
національного 
університету імені 
Богдана 
Хмельницького 2020 
р. 
http://znau.edu.ua/tidi



ngs/top-
news/studentka-
poliskogo-universitetu-
peremogla-u-
vseukrajinskomu-
konkursi-zi-
spetsializatsiji-
intelektualna-vlasnist
2. Член 
організаційного 
комітету/журі I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
публічного 
управління та 
адміністрування на 
базі ЖНАЕУ (2019-
2020 рр.).

пп.15:
1. Довженко В. А., 
Вербило К. О. 
Світовий досвід 
публічного 
адміністрування 
банківської системи. 
Інтеграція освіти, 
науки та бізнесу в 
сучасному 
середовищі: зимові 
диспути: тези доп. II 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конфер. (м. 
Дніпро, 04-05 лютого 
2021 р.). Дніпро, 
Україна, 2021. Т.1. 502 
с. – С. 335-337.
2. Довженко В. А. 
Планування 
соціально-
економічного 
розвитку територій в 
системі державного 
управління. 
Механізми управління 
розвитком територій: 
зб. наукових праць. 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020. 484 
с. С. 316-318.
3. Довженко В. А. 
Європейська практика 
застосування бюджету 
участі. Підвищення 
конкурентоспроможн
ості національної 
економіки в умовах 
активізації процесів 
євроінтеграційного 
співробітництва: 
матеріали ІІІ Всеукр. 
наук.-практ. конфер. 
(м. Житомир, 02-03 
грудня 2020 р.). 
Житомир: Вид-во 
Житомирський 
інститут ПрАТ «ВНЗ 
«МАУП», 2020. 176 с. 
С. 42-47.
4. Довженко В.А. 
Контент-аналіз 
стратегій 
регіонального 
розвитку. Інструменти 
і практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації: 
матеріали ІІ Всеукр. 



наук.-практ. конфер. 
за міжнар. участю (м. 
Житомир, 23 червня 
2020 р.,). Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. – С. 57-
61.
5. Довженко В. А. 
Оцінка досвіду 
впровадження 
органічного 
виробництва 
об’єднаними 
територіальними 
громадами. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. 
Житомир: Вид.-во 
ПНУ, 2020. 416 с. С. 
175-177.
6. Довженко В. А., 
Гриня Л. М. Публічні 
та комерційні 
закупівлі: суть, 
необхідність, 
особливості 
здійснення. Публічне 
управління та 
адміністрування у 
процесах економічних 
реформ: збірник тез 
доповідей ІV Всеукр. 
наук.-прак. конф. (м. 
Херсон, 25 березня 
2020 р.). Херсон: 
ДВНЗ «ХДАУ», 2020. 
399 с. С. 339-341. 
7. Довженко В. А., 
Дзюба І. С. 
Формування 
організаційної 
культури в органах 
публічної влади. 
Морально-
психологічні та 
правові засади 
управлінської 
діяльності в умовах 
європеїзації сучасної 
України: матеріали ІІ 
Всеукр. наук.-прак. 
конф. (м. Житомир, 12 
грудня 2019 р.) / за 
ред. Т.В. Семенюк, 
Г.В. Циганенко. 
Житомир.: ЖІ МАУП, 
2019. 103 с. С. 42-46.
8. Довженко В. А., 
Семенець Г. В. 
Прогнозування 
розвитку соціальної 
інфраструктури в 
регіоні. Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації: зб. 
наукових праць. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 588 с. С. 88-90. 
9. Довженко В. А. 
Застосування 
механізмів 
інтелектуальної 
власності у 
формуванні політики 
розвитку. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 



трансформацій: 
матеріали V Міжнар. 
наук.-прак. форуму (м. 
Житомир, 25 жовтня 
2019). Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. 569 с. 
С. 51-53.
10. Довженко В.А. 
Реформування органів 
державної влади в 
системі управління 
безпекою 
інтелектуальної 
власності. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації: 
присвячена 100-річчю 
державної служби в 
Україні: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конфер. за міжнар. 
участю (м. Житомир, 
19 червня 2018 р.). 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. С. 244-249.
11. Довженко В.А., 
Дзюба І.С. Інноваційні 
технології публічного 
адміністрування 
галуззю освіти. Освіта 
ХХІ століття: 
проблеми гуманізації, 
гуманітаризації та 
патріотизму в 
контексті 
євроінтеграційних 
процесів: тези 
доповідей І Всеукр. 
наук.-практ. конф. (м. 
Житомир, 12 грудня 
2018 р.) / за ред. Т. В. 
Семенюк, С. М. 
Коляденко, Н.П. 
Павлик. – Житомир: 
Вид-во ЖДУ ім. 
І.Франка, 2018. С. 8-11.  
12. Довженко В.А. 
Інструменти 
публічного 
управління у сфері 
органічного 
виробництва. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали V Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Житомир, 5-6 вересня 
2017 р.). Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 436 с. С. 
325-328.
13. Довженко В. А., 
Дзюба І.С. Реалізація 
інструментів 
публічного 
управління в умовах 
реформи 
децентралізації. 
Актуальні проблеми 
соціального 
управління в Україні 
за умов глобалізації: 
зб. наук. робіт / за ред. 
Т. В. Семенюк, С. М. 
Коляденко, Н. П. 
Павлик. Житомир: 
Вид-во 
Житомирського 



державного 
університету імені 
Івана Франка, 2017. 
106 с. С.29-31.

пп.18:
З 2017 р. і до сьогодні 
наукове 
консультування (на 
безоплатній основі) 
Глибочицької 
сільської ради 
Житомирського 
району Житомирської 
області з питань 
планування 
соціально-
економічного 
розвитку громади 
(довідка №2306 від 
31.12.2020).

150160 Симоненко 
Леся 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

університет ім. 
Шевченка, рік 

закінчення: 
1993, 

спеціальність:  
економіка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004786, 
виданий 

10.11.1999, 
Атестат 

доцента ДЦ 
007771, 

виданий 
17.06.2003

23 Національна та 
регіональна 
економіка 

Кандидата 
економічних наук

Диплом кандидата 
економічних наук ДК 
№ 004786, від 
10.11.1999 року за 
спеціальністю 
08.00.01 «Економічна 
теорія» Тема: 
«Структурні зміни в 
економіці України як 
фактор економічного 
зростання»

Атестат доцента ДЦ 
№ 007771 МОН 
України  від 
19.06.2003 року 
кафедри економічної 
теорії.

Підвищення 
кваліфікації:
1. Свідоцтво ПК 
№00127522/004483-
20, від 16.12. 2020 р., 
ВНЗ «Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом», 
підвищення 
кваліфікації за 
програмою Публічне 
управління та 
адміністрування (210 
год.)
2. Свідоцтво ДФ № 
02139713/54-18 від 
03.05.2018 р., 
Житомирського 
обласного інституту 
післядипломної 
педагогічної освіти 
про підвищення 
кваліфікації на курсах 
учителів (викладачів) 
економіки (150 год).
3. Свідоцтво СС 
00493706/001595-16 
від 15.12. 2016 р., 
НУБіП, про 
підвищення 
кваліфікації НПП 
аграрних вищих 
навчальних закладів з 
використанням 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 



освітньому процесі 
використання 
інформаційних (108 
год).

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.2: 
1. Сайкевич М.І., 
Симоненко Л. І., 
Захаріна О.В. 
Проблеми оцінки 
ефективності політики 
регіонального 
розвитку. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2018. №6. С. 66-70. 
2. Захаріна О.В., 
Симоненко Л.І., 
Сайкевич М.І. 
Публічно-приватне 
партнерство як 
механізм розвитку 
інфраструктури 
регіону. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2018. №2. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua 
3. Симоненко Л. І., 
Захаріна О.В., 
Сайкевич М.І. 
Управління 
структурою 
виробництва в 
аграрному секторі. 
Ефективна економіка. 
2018.  №2. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua 
4. Якобчук В.П., 
Симоненко Л.І., 
Баланович Ю.В. 
Формування системи 
публічного 
управління відходами 
.  Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2019. №10. 
URL:: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1512 
5. Довженко В.А., 
Симоненко Л.І. 
Іванюк О.В. Проблеми 
медичного 
обслуговування 
сільського населення 
в умовах політики 
децентралізації влади. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2019. №9. 
С.83-89. 
6. Симоненко Л.І., 
Якобчук В.П., 
Власенко О.П. 
Національна модель 
державного 
регулювання цін: 



мікроекономічний 
підхід. Науковий 
вісник Чернівецького 
університету. Серія 
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сектору : навч. посіб. / 
В.П. Якобчук, Л.І. 
Симоненко , В.А. 
Довженко, Є.І. 
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Є.І. Ходаківський, І.Л. 
Литвинчук, 



Л.І.Симоненко , В.А. 
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Кравець, О. В. 
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обліку і аудиту 
Гуманітарний 
університет 
«Запорізький інститут 



державного та 
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управління».  
Має багаторічний 
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Андрій Павлович, 
Механізми адаптації 
принципів публічного 
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реалізації державної 
соціальної політики в 
Україні», 2020).

пп. 12:
Авторське свідоцтво : 
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національний 
університет, / 
Укладач: Н.В. Дацій. 
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адміністрування: 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів для 
здобувачів першого 
бакалаврського рівня 
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сучасної економіки: 
теорія і практика : 
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професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
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Культура спілкування 
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М.П.Драгоманова. 
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особистість учителя: 
проблеми теорії і 
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(Наукове фахове 
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3. Климова К. Творчий 
розвиток 
мовнокомунікативної 
професійної 
компетентності 
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технології навчання: 
збірник наукових 
праць. ДНУ «Інститут 
модернізації змісту 
освіти». Київ, 2020. 
Вип. 94.С. 157-164. 
Збірник входить до 
Переліку наукових 
фахових видань 
України (Наказ МОН 
від 24.10.2017 № 
1413).
4. Климова К. Я. 
Розвиток критичного 
мислення студентів у 
процесі роботи з 
інформаційними 
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Педагогічні науки, 
Випуск 1 (42), 2020.  
С.90-96.
5. Климова К. Я. 
Теоретико-методичні 
аспекти формування 
мовнокомунікативної 
професійної 
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майбутніх фахівців 
сфери публічного 
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адміністрування. 
Науковий вісник 
Мукачівського 
державного 
університету. Серія 
«Педагогіка та 
психологія» : зб. наук. 
пр. / Ред. кол. : 
Пазюра Н.В. (гол. 
ред.) та ін. Мукачево : 
Вид-во МДУ, 2020. 
Випуск 1 (11).  С.204-
207 (Наукове фахове 
видання України з 
педагогіки).

пп.3:
1. Климова К. Я. 
Риторичний канон у 
педагогічному 
дискурсі // 
Педагогічна 
риторика: історія, 
теорія, практика : 
монографія / �О. А. 
Кучерук, Н. Б. Голуб 
та ін..: за ред. О. А. 
Кучерук. Київ: КНТ, 
2016. 258 с. С. 87 - 105.  
2. Климова К. Я. 
Українська мова (за 
професійним 



спрямуванням): 
навчальний посібник 
для здобувачів вищої 
освіти та викладачів-
словесників. 
Житомир: Вид-во 
Поліського 
національного 
університету. 2020. 
260 с.

пп.4:
1. Підгурська 
Валентина Юріївна 
(диплом кандидата 
педагогічних наук ДК 
№ 046599 від 20 
березня 2012 р.). 
Дисертацію захищено 
05.10.2011 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 26.452.02 в 
Інституті педагогіки 
НАПН України (м. 
Київ).
2. Марущак 
Олександра 
Миколаївна (диплом 
кандидата 
педагогічних наук ДК 
№ 046599 від 20 
березня 2018 р.). 
Дисертацію захищено 
15.01.2018 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.053.01 у 
Житомирському 
державному 
університеті імені 
Івана Франка.
3. Чупріна Олена 
Вадимівна (диплом 
кандидата 
педагогічних наук ДК 
№ 054433 від 15 
жовтня 2019 р.). 
Дисертацію захищено 
02.07.2019 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.133.05 у 
Київському 
університеті імені 
Бориса Грінченка.

пп.8:
Член редакційної 
колегії періодичного 
наукового видання 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка та вищої 
школи економіки в 
Будогощи "Українська 
полоністика" 
(Свідоцтво про 
державну реєстрацію: 
КВ № 11732-603Р від 
13.09.2006 р.). Фахове 
видання з 
педагогічних наук з 
06.10.10 до 06.10.15 і з 
09.03.2016р. 
editor.polonistyka@zu.e
du.ua
Керівник наукової 
теми «Формування 
мовнокомунікативної 



професійної 
компетентності 
здобувачів вищої 
освіти» (Державний 
реєстраційний номер 
0120U104048, дата 
реєстрації 
29.09.2020).

пп.10:
з 2003-2012 рр. – 
завідувач кафедри 
лінгвометодики та 
культури фахової 
мови Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка;
 з 02.12.2014 р.  – 
19.08.2019 р. – 
завідувач кафедри 
лінгвометодики та 
культури фахової 
мови Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка.

пп.11:
1.Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
14.053.01 у ЖДУ ім. 
І.Франка (відповідно 
до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України № 326 
від 04.04.2018 р.) до 
вересня 2019 р.
2.Офіційний опонент 
кандидатських і 
докторських 
дисертацій (за 
останніх 5 років):
1. Нагрибельна І. А. 
"Самостійна робота в 
системі підготовки 
майбутніх учителів до 
навчання української 
мови в початкових 
класах" – дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 
– теорія та методика 
навчання (українська 
мова). Херсон, грудень 
2016 р. Захист 
відбувся 15.12.2016 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 67.051.03 в 
Херсонському 
державному 
університеті.
2. Грона Н. В. 
"Система підготовки 
студентів 
педагогічного 
коледжу до 
формування у 
молодших школярів 
текстотворчих умінь" 
– дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 
– теорія та методика 
навчання (українська 
мова). Київ, березень 



2018 р. Захист 
відбувся 01.03.2018 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.133.05  у 
Київському 
університеті імені 
Бориса Грінченка.
3. Гриджук О. Є. 
"Теоретико-методичні 
засади формування 
мовнокомунікативної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
лісотехнічних 
спеціальностей" – 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 
– теорія та методика 
навчання (українська 
мова). Херсон, травень 
2018 р. Захист 
відбувся 25.05.2018 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 67.051.03 в 
Херсонському 
державному 
університеті.
4. Ростикус Н. П. 
"Система ситуаційних 
вправ як засіб 
формування 
діалогічного 
мовлення учнів 
початкових класів" – 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
(українська мова), 
Київ, березень 2019 р. 
Захист відбувся 
06.03.2019 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.133.05  у 
Київському 
університеті імені 
Бориса Грінченка.
5. Томашівська М. М. 
"Фoрмувaння 
прoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi 
мaйбутнiх учитeлiв 
музики зacoбaми 
укрaїнcькoгo 
нaрoднoгo музичнoгo 
миcтeцтвa"   
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти, Житомир, 
січень 2020 р. Захист 
відбувся 15.01.2020 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.053.01 у 
Житомирському 
державному 
університеті імені 



Івана Франка.
пп.14:
1. Директор 
Експериментально-
тематичного центру 
навчальної та 
науково-
дослідницької 
діяльності ЖДУ ім. І. 
Франка (Наказ по 
університету про 
створення №44 від 
28.01.2013 р.; 
Положення про ЕТЦ 
затверджено від 
24.12.2012) до 
19.08.2019 р.
2. Керівник гуртка 
сценічної мови при 
ННІ педагогіки 
(протокол №5 від 
24.11.17, наказ № 108 
від 24.11.2017 р.). 
Гуртківці здобули 
гран-прі в номінації 
«Сценічне мистецтво» 
на 7-му 
Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі 
дитячої творчості 
«Весняні барви2018», 
нагороджено 
Студентський театр-
лабораторію ЖДУ ім. 
І. Франка за пєсу К. 
Климової «Вечірня 
зустріч, або дрес-код 
інкогніто» (режисер-
постановник Л. 
Берелет), ГО 
«Талановити діти 
України», м. Київ, 28 
квітня 2018 р.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв перше місце на 
I етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
української мови за 
професійним 
спрямуванням (2020 
р.) – Ісаєв В., студент 
групи ПУА 18-2 
факультету економіки 
та менеджменту. 
4. Керівництво 
студентами, які посіли 
перше місце у I турі 
Міжнародного 
конкурсу з української 
мови ім. П. Яцика 
(2019 р.) – Саган І., 
студентка групи ЕП-19 
факультету економіки 
та менеджменту; у 
2020 році – 
Селюченко В. , 
студент групи П-20-1 
факультету екології і 
права.

пп.15:
1. Климова К. Я. 
Проблема 
професійної 
комунікативної 
підготовки 
майбутнього вчителя 
засобами медіаосвіти. 
Професійна освіта в 



умовах інтеграційних 
процесів: теорія і 
практика: збірник 
наукових праць / за 
заг. редакцією проф. 
С. С. Вітвицької, доц.. 
Н. Є. Колесник. 
Житомир: ФО-П «Н. 
М. Левковець», 2017. 
У 2-х ч. Ч. І.   С. 265-
269.  
2. Климова К. Я. 
Профорієнтаційна 
робота класичного 
університету в 
закладах профільної 
середньої освіти. 
Підготовка фахівців у 
контексті становлення 
Нової української  
школи: збірник 
наукових праць / за 
заг. редакцією В. Є. 
Литньова, Н. Є. 
Колесник, Т. В. 
Завязун. Житомир: 
ФО-П «Н. М. 
Левковець», 2018. У 2-
х ч.  Ч. І.  С. 58-61.
3. Климова К. Я.  
Формування навичок 
сценічного мовлення 
у студентів 
класичного 
університету в 
контексті творчого 
розвитку особистості. 
Проблеми і 
перспективи 
формування 
лінгвокультурної 
особистості засобами 
рідного слова : 
збірник наукових 
праць (до 35-річчя 
кафедри 
лінгвометодики та 
культури фахової 
мови) / За ред. проф. 
К. Я. Климової. 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2016. С. 85-88.
4. Климова К. Я.  
Значення художньої 
літератури як 
особливого виду 
мистецтва у площині 
формування техніки 
сценічного читання у 
студентської та 
учнівської молоді. 
Актуальні проблеми 
текстотворення у 
лінгводидактичній та 
мистецтвознавчій 
площинах: збірник 
наукових праць:за 
матеріалами 
міжрегіонального 
науково-методичного 
семінару /за ред. К.Я. 
Климової. Житомир: 
Видавництво ЖДУ ім. 
І.Франка, 2017.  С. 150-
153.
5. Климова К. Я. 
«Мовне обличчя» 
сучасного студента як 
активного учасника 
мережевого 



спілкування. 
Формування базових і 
фахових 
компетентностей 
студентів у закладах 
вищої освіти :  
матеріали науково-
практичної 
конференції / за ред 
проф. О. Є. Антонової, 
проф. О. А. Кучерук, 
проф. В. М. 
Мойсієнка, проф. О. 
О. Юрчук. Житомир : 
ПП «Рута», 2020. С. 
15-16.

пп.16:
Дійсний член 
Академії 
міжнародного 
співробітництва з 
креативної педагогіки 
«Полісся» (диплом 
ПА № 009, виданий 
23 лютого 2017 р.).

пп.17:
Науково-педагогічний 
стаж роботи у ЗВО 
становить –33 роки 2 
міс.

183658 Кравець 
Ірина 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності 
підприємства, 

Диплом 
магістра, 

Поліський 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2021, 

спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я, Диплом 

кандидата наук 
ДK 065475, 

виданий 
31.05.2011, 

Атестат 
доцента AД 

005520, 
виданий 

26.11.2020

9 Сучасні теорії 
публічного 
управління

Кандидат 
економічних наук

спеціальність – 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). (ДК 
№065475 від 31 
травня 2011 р.),

Доцент кафедри 
економічної теорії, 
інтелектуальної 
власності та 
публічного 
управління. (АД 
№005520 від 
26.11.2020 р.)

Проходила 
підвищення 
кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації – 
06.11.2017-17.11.2017 
р., Вищий навчальний 
заклад 
«Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України» ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво СС 
00493706/004813-17 
за програмою ‒ 
Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності (108 
годин). Випускна 
робота 
«Обґрунтування 
методичного 
забезпечення 
сучасних 
інформаційних 



технологій навчання 
при викладанні 
дисципліни 
«Економічна теорія».
2. Підвищення 
кваліфікації - 
23.11.2020-16.12.2020 
р., Вищий навчальний 
заклад 
«Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом», 
Свідоцтво ПК 
№00127522/004482-
20 за програмою 
Публічне управління 
та адміністрування 
(210 годин). Випускна 
робота «Публічне 
управління в сфері 
регіональної 
економіки».

Проходила 
міжнародне 
стажування:
1. Instytut 
Międzynarodowej 
Współpracy 
Akademickiej i 
Naukowej, 
Uniwersytetem 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w 
Warszawie (UKSW) 
(«Інститут 
Міжнародної 
Академічної і 
Наукової Співпраці» 
(IIASC), Університет С. 
Вишинського у 
Варшаві). Отримала 
сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації в 
результаті наукового 
стажування для 
освітян за програмою 
«Інновації в науці та 
освіті: сучасні 
виклики» обсягом 108 
академічних годин. 
Сертифікат№ 
WU021/04 від 
20/04/2018, Польща, 
м. Варшава.

2. Сертифікат, який 
підтверджує достатньо 
високий рівень 
володіння іноземною 
мовою, у 2020 році. 
Сертифікат, виданий 
першими Київськими 
державними курсами 
іноземних мов, що 
підтверджує знання 
англійської мови 
згідно з 
загальноєвропейськи
ми рекомендаціями 
мовної освіти (CEFR) 
на рівень В2.

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 



кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп. 1: 
Scopus
2. Iryna V. Kravets, 
Svitlana G. Levchenko, 
Alla V. Kozhyna, 
Tetiana V. 
Ponomarenko, Maryna 
V. Shashyna. 
Development of E-
Government at 
Different Levels of 
Management Practice. 
International Journal of 
Management. Volume 
11, Issue 06, June 2020, 
pp. 428-437. Article ID: 
IJM_11_06_037 URL: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_037.pdf

пп. 2
1. Кравець І.В., 
Якобчук В.П., 
Довженко В.А. Сучасні 
теорії публічного 
управління: концепції 
«менеджеризм» та 
«неоменеджеризм». 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2021. № 4. 
С. 103–108. DOI: 
10.32702/2306-
6814.2021.4.103
2. Кравець І.В. 
Якобчук В.П., 
Симоненко Л.І. 
Класичні та 
інноваційні підходи в 
системі безперервного 
професійного 
навчання публічного 
службовця. Наукові 
перспективи. 2021. № 
2 (8) 
ULR:http://perspective
s.pp.ua/index.php/np/a
rticle/view/151/152
3. Довженко В.А., 
Войтенко А.Б, 
Кравець І.В. Державне 
управління в Україні: 
історія розвитку та 
особливості сучасної 
системи. Експерт: 
парадигми 
юридичних наук і 
державного 
управління. 2021 № 
1(13). ULR: 
http://maup.com.ua/as
sets/files/expert/13/eks
pert_1_13_2021.pdf
4. Якобчук В. П., 
Захаріна О. В., 
Кравець І. В. Сучасні 
інноваційно-технічні 
рішення у сфері 
управління брендом: 
технологія брендингу. 
Наукові перспективи. 
Серія «Державне 
управління». 2021. № 
3 (9). URL 
:http://perspectives.pp.



ua/index.php/np/issue
/view/9
5. Кравець І.В., 
Якобчук В.П., Іванюк 
О.В. Глобальна 
архітектура інститутів 
публічного 
управління та 
адміністрування. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2018. № 7. 
ULR: 
http://www.investplan.
com.ua/pdf/7_2018/24
.pdf
6. Іванюк О.В, 
Довженко В.А., 
Кравець І.В. 
Перспективи 
впровадження 
інформаційних 
технологій у 
вітчизняній системі 
публічного 
управління. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. Електронне 
наукове фахове 
видання, 2018, №4. 
ULR: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/pdf/4_2018/37.
pdf
7. Кравець І.В. 
Відновлення та 
інноваційний 
розвиток 
сільськогосподарських 
підприємств на 
радіаційно 
забруднених 
територіях. Вісник 
ЖНАЕУ. 2016. Вип. 1 
(55), т. 3. С. 371 – 381

пп. 3:
Навчальні посібники, 
монографії:
1. Кравець І. В. Сучасні 
теорії та практики 
публічної служби. 
Публічна служба : 
навч. посіб. / за ред. В. 
П. Якобчук. Київ : 
Видавництво Ліра-К, 
2021. С. 11-47.
2. Кравець І.В. 
Самозабезпечення 
сільських територій: 
трирівневий вимір. 
Сталий розвиток 
сільських територій: 
монографія / за ред.. 
проф.. Т. Зінчук, 
проф.. Ю. 
Раманаускаса. 
Клайпеда: вид-во 
Клайпедського 
університету. Київ. 
«Центр учбової 
літератури». 2019. 
С.46 – 58.
3. Кравець І.В. 
Бенчмаркінг світового 
досвіду публічного 
управління та 
адміністрування. 
Публічне управління 
та адміністрування : 
навч. посібник / 



Скидан О. В., Якобчук 
В. П., Дацій Н. В., 
Ходаківський Є. І. [та 
ін.]; за заг. ред. О. В. 
Скидана. ‒ Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. ‒ 705 с., 
С.123-141, С.502-531

пп. 8:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми на 2021-2025 рр. 
«Публічне управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», (номер 
державної реєстрації 
0121U100652 від 
21.01.2021 р).

пп. 10: 
1. Залучений для 
проведення занять та 
відповідльний 
виконавець 
держзамовлення 
НАДС на підвищення 
кваліфікації 
держслужбовців 
(наказ  № 275 від 
10.12. 2020 р.).

пп. 12:
Авторські свідоцтва 
(співавтор)
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99443 від 
03.09.2020 р. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру – 
Навчальний посібник 
«Публічне управління 
та адміністрування» / 
О. В Скидан та ін. 
Авторське право і 
суміжні права. 
Офіційний бюлетень 
№ 61, 2020. С. 34.
2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99444 від 
03.09.2020 р. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру – 
Підручник 
«Економічна теорія» / 
В. П. Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. 
Захаріна, С. В. 
Тищенко, О. В. 
Іванюк, І В. Кравець, 
Н. С. Пугачова. 
Авторське право і 
суміжні права. 
Офіційний бюлетень 
№ 61, 2020. С. 34-35.
3. Подано до 
Укрпатент на 
реєстрацію авторських 
прав. Знаходяться на 
розгляді. 



Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру. 
Публічна служба : 
навч. посіб. / В. П. 
Якобчук, Н. В. Дацій, 
А. Б. Войтенко, І. В. 
Кравець, О. В. 
Захаріна, О. В. Іванюк, 
А. В. Дяченко, Н. С. 
Пугачова – Київ: 
Видавництво Ліра-К, 
2021. – 394 с.
4. Подано до 
Укрпатент на 
реєстрацію авторських 
прав. Знаходяться на 
розгляді. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру. 
Економіка публічного 
сектору : навч. посіб. / 
В.П. Якобчук, Л.І. 
Симоненко , В.А. 
Довженко, Є.І. 
Ходаківський, І.Л. 
Литвинчук О.В. 
Захаріна, С.В. 
Тищенко, О.В. Іванюк, 
І.В. Кравець, Н.С. 
Пугачова, О.П. 
Власенко, Ю.В. 
Золотницька, О.П. 
Русак; за заг. ред. В.П. 
Якобчук. – Київ : 
Видавництво Ліра-К, 
2021. – 496 с.
5. Подано до 
Укрпатент на 
реєстрацію авторських 
прав. Знаходяться на 
розгляді. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру. 
Інструменти мікро- і 
макроекономіки в 
публічному 
управлінні : навч. 
посіб. / В.П. Якобчук, 
Є.І. Ходаківський, І.Л. 
Литвинчук, 
Л.І.Симоненко , В.А. 
Довженко, О.В. 
Захаріна, С.В. 
Тищенко , О.В. 
Іванюк, І.В. Кравець, 
Н.С. Пугачова; за заг. 
ред. В.П. Якобчук. – 
Київ : Видавництво 
Ліра-К, 2021. – 406 с.

пп. 13:
Методичні 
рекомендації:
1. Кравець І.В. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Сучасні 
теорії публічного 
управління» для 
студентів денної та 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
ОР «Бакалавр». 
Житомир. 2020. с. 125.
2. Кравець І.В. 
Методичні 



рекомендації до 
практичних занять з 
дисципліни «Сучасні 
теорії публічного 
управління» для 
студентів денної та 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
ОР «Бакалавр». 
Житомир. 2020. 24с
3. Кравець І.В. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної та 
дистанційної роботи з 
дисципліни «Сучасні 
теорії публічного 
управління» для 
студентів денної та 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
ОР «Бакалавр». 
Житомир Поліський 
національний 
університет. 2020. с. 
20.
4. Кравець І.В. 
Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки курсових 
робіт з дисципліни 
«Державна політика в 
сфері безпеки» та 
критерії їх 
оцінювання/ Кравець 
І.В., Якобчук В.П., 
Симоненко Л.І.,  
Данкевич В. Є., 
Довженко В.А., 
Пугачова Н.С., Іванюк 
О.В. та ін. Житомир. 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет. 2019. 12 с.

пп. 14:
1. Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Економіка 
публічного сектору: 
теорія та практика» з 
2019 р.

пп. 15:
Дискусійні публікації 
з наукової тематики
1. Кравець І.В 
Заворотнюк О.Л. 
Теоретичні та 
організаційно-правові 
засади державної 
(публічної) служби. 
Scientific Collection 
«InterConf» (43): with 
the Proceedings of the 
2nd International 
Scientific and Practical 
Conference «Global and 
Regional Aspects of 
Sustainable 
Development» 
(February 26-28, 2021). 
Copenhagen, Denmark: 



Berlitz Forlag, 2021. 
723 p. ULR: 
https://interconf.top/d
ocuments/2021.02.16-
28.pdf
2. Якобчук В.П., 
Симоненко Л.І., 
Кравець І.В. 
Іноземний досвід 
посилення 
економічної складової 
в підготовці фахівців з 
публічного 
управління. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
матеріали ІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. за 
міжнар. участю (м. 
Житомир, 23 черв. 
2020 р.). Житомир, 
2020. С. 54-58.
3. Кравець І.В. Книш 
О.П. Концепція 
«цифрова держава»: 
необхідність та 
перспективи 
подальшого втілення. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій: 
Матеріали V 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму, 25 жовтня 
2019. Житомир. 
ЖНАЕУ, 2019. 569 с. 
С. 78‒80
4. Ходаківський Є. І., 
Кравець І. В., 
Пугачова Н. С. 
Імперативи та 
екстерналії розвитку 
об’єднаних 
територіальних 
громад. Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації: зб. 
наукових праць. 
Житомир. ЖНАЕУ, 
2019. 620 с., С. 306‒
301.
5. Кравець І.В. Big data 
як інструмент 
публічного 
управління. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій: 
Матеріали ІV 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму, 25 жовтня. 
Житомир. ЖНАЕУ. 
2018. 340 с. С. 120 − 
123.
6. Кравець І.В 
Публічно-приватне 
партнерство як 
механізм реалізації 
інноваційних 
проектів. International 



Scientific Conference 
Innovative Economy: 
Processes, Strategies, 
Technologies: 
Conference 
Proceedings, Part II, 
January 27, 2017. 
Kielce, Poland: Baltija 
Publishing. 200 pages. 
P.43−46.
7. Кравець І.В. 
Державне управління 
суспільним розвитком 
через механізм 
публічно-приватного 
партнерства. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій: 
перспективи 
публічно-приватного 
партнерства: 
Матеріали ІІІ 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму, 27 червня 
2017 в 2 ч. Житомир. 
ЖНАЕУ, 2017. Ч. 1. 196 
с. С. 162 − 168.

пп. 16:
1. З 2018 р. по 
теперішній час є 
асоційованим членом 
Житомирської 
регіональної асоціації 
об’єднаних 
територіальних 
громад, надає 
інформаційно-
консультаційні 
послуги об’єднаним 
територіальним 
громадам 
Житомирської області 
з питань розробки та 
реалізації стратегій 
розвитку та 
публічного 
управління 
територіями (довідка 
№2313 від 31.12.2020).
2. З 01.02. 2018 р. по 
теперішній час є 
членкинею 
Міжнародної 
Громадської 
Організації «Україна-
Польща-Німеччина» 
як радник з питань 
економічного 
забезпечення та 
розробки стратегій 
управління проєктами 
співпраці між 
органами місцевого 
самоврядування 
України, Польщі, 
Німеччини (довідка 
№5/21 від 18.01.2021).

пп. 18:
З 2017 р. по 
теперішній час надає 
наукове 
консультування (на 
безоплатній основі) 
Глибочицькому 
сільському голові 
Житомирського 



району Житомирської 
області, Сокальському 
С.В., в частині 
стратегічних напрямів 
соціально-
економічного 
розвитку 
територіальної 
громади (довідка 
№2311 від 31.12.2020).

116117 Шевчук 
Світлана 
Федорівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

33 Філософія Кандидат 
філософських наук

Диплом кандидата 
філософських наук ФС 
№ 010705, від 
29.08.1990 за 
спеціальністю 
09.00.01 – 
діалектичний та 
історичний 
матеріалізм. 
Тема: «Спілкування як 
спосіб відтворення 
духовного життя 
суспільства».

Атестат доцента ДЦ 
АЕ № 000277, 
ЖНАЕУ від 26.02.1998 
р. по кафедрі 
гуманітарної освіти.

Підвищення 
кваліфікації:

СвідоцтвоСС00493706
/004595-17, 23.10.2017
НУБІП ННІ 
післядипломної 
освіти, випускна 
робота: «Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
школи в процесі 
викладання 
дисципліни 
«Філософія». (150 
год).

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.2:
1. Шевчук С.Ф. 
Наукове і позанаукове 
знання: альтернатива 
чи діалог? Вісник 
Житомирського 
державного 
університету ім. І. 
Франка. Серія 
«Філософські 
науки».-№ 
1(83).Житомир, 2017. 
С.115-119.
2. Шевчук С.Ф. 
Плюралізм у 
філософії та науці. 
Науковий журнал 
«Молодий вчений» 
№4(44) квітень 2017. 



Херсон: «Видавничий 
дім «Гельветика». 
С.119-124.
3. Шевчук С.Ф. 
Ціннісні аспекти 
ставлення людини до 
природи. Вісник 
Львівського 
університету ім. 
І.Франка.- 
«Філософсько-
політологічні студії», 
Випуск 10,  
«Видавництво 
Львівського 
університету 
ім.І.Франка». 
Львів,2017. С.104-109.
4. Шевчук С.Ф. 
Наукове і позанаукове 
знання: становлення 
проблеми. Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць /гол.ред. В.М. 
Вашкевич. Київ : 
«Видавництво 
«Гілея»,2018. 
Вип.130(3). С.247-252. 
5. Шевчук С.Ф. 
Аристотель – 
засновник науки 
(соціокультурні та 
епістемологічні 
детермінанти наукової 
програми мислителя). 
Вісник Львівського 
університету ім. 
І.Франка. 
«Філософсько-
політологічні студії», 
Випуск 20,  
«Видавництво 
Львівського 
університету ім. І. 
Франка». Львів, 2018.  
С.115-120.
6. Шевчук С.Ф. Віра і 
знання: до питання 
релігійності вчених. 
Вісник Львівського 
університету 
ім.І.Франка.- 
«Філософсько-
політологічні студії», 
Вип.23, «Видавництво 
Львівського 
університету 
ім.І.Франка». Львів, 
2019. С. 107-112.
7. Шевчук С.Ф. 
Дилетантизм і 
«спеціалізм» у 
філософській 
концепції науки О.І. 
Герцена. Вісник 
Львівського 
університету ім.. 
І.Франка.-«Філософсь
ко-політологічні 
студії», Вип. 27, 
«Видавництво 
Львівського 
університету ім. 
І.Франка». Львів, 
2019. С. 48-54.
8. Шевчук С.Ф. 
Феофраст як 
засновник ботанічної 
науки. Науковий 
вісник міжнародного 



гуманітарного 
університету. Серія: 
Історія. Філософія. 
Політологія..: Наук. 
зб.,Вип. 19, 
Видавничий дім 
«Гельветика». Херсон, 
2020. С. 65-79.

пп.3:
1. Шевчук С.Ф. 
Особливість 
національного 
менталітету українців 
та європейська 
орієнтація / 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи. 
монографія / І. А. 
Мельничук / О. В. 
Скидан, , В. П. 
Капелюшний, Н. Й. 
Романюк, С.Ф.. 
Шевчук та ін. / За ред. 
І. А. Мельничука. Т. 1. 
Житомир: Вид-во 
«Рута», 2018. 296 с.: С. 
211-216. 
2. Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти в контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: 
монографія / С. Ф. 
Шевчук, Л. Р. 
Кондратюк, О. В. 
Скидан, І. А. 
Мельничук, В. П. 
Капелюшний, Н. Й. 
Романюк та ін. / За 
ред. І. А. Мельничука. 
Житомир, Вид-во 
«Рута», 2019. 200 с.: 
С.116-121.
3.  Шевчук С.Ф., 
Кондратюк Л.Р. 
Вчений, наука і 
філософія (життя і 
творчість 
О.О.Любіщева) 
//Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи. 
монографія / За ред. І. 
А. Мельничука. Т.2, 
Житомир: Вид-во 
«Рута», 2019.  200 с., з 
іл. С.116-121.
4. Філософія: 
навчально-
методичний посібник 
/С.Ф. Шевчук, В.В. 
Мельничук. Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ, 2019. 
120 с.
4. Шевчук С.Ф. 
Філософія науки:  
навчально-
методичний посібник. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2020.  96 с.

пп.9:



Член журі конкурсів 
«Мала академія наук 
України» (2017, 2018 
рік); секція 
«Релігієзнавство».

пп.14:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Любомудр».

пп.15:
1. Шевчук С.Ф. 
Національно-
культурна 
ідентичність у 
глобалізованому світі. 
Наукові записки 
національного 
університету 
«Острозька  
академія». Серія 
«Культурологія». 
Проблеми культурної 
ідентичності в ситуації 
сучасного діалогу 
культур:  матеріали Х  
міжнародної наукової 
конференції. (Острог, 
12-13 травня 2017 
року)/ ред.кол.: 
І.Д.Пасічник, Д.М. 
Шевчук та ін.- Острог: 
Вид-во  
Національного ун-ту 
«Острозька академія», 
2017. Вип.. 18. С. 58-
60.
2. Шевчук С.Ф. 
Технократичне 
мислення і 
філософська культура. 
Освітні стратегії 
розвитку духовної та 
світоглядної культури 
особистості 
громадянського 
суспільства. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
20-21 квітня 2017 р., 
м.Дніпро. Частина І/ 
Наук. ред.. 
О.Є.Висоцька. Дніпро: 
СПД «Охотнік», 2017. 
С. 49-51.
3. Шевчук С.Ф. 
Світогляд як 
результат взаємодії 
науки з іншими 
елементами духовного 
життя. Знання. Освіта. 
Освіченість.: Зб. 
Матеріалів ІІІ  
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Вінниця, 28-29 
вересня 2016 р. 
Вінниця: ВНТУ, 2016. 
С. 162-165. 
4. Шевчук С.Ф., 
А.Загляда Погляд 
філософії на глобальні 
проблеми сучасності.  
Студентські наукові 
читання – 2017: Зб. 
Матеріалів, Житомир, 
2017- С. 108-110.



5. Шевчук С.Ф. 
Український 
менталітет: між 
Заходом і Сходом. 
«Дні науки 
філософського 
факультету – 2017, 25-
26 квітня 2017 р.: 
(матеріали доповідей 
та виступів)/ редкол.: 
А.Є.Конверський та 
ін.Київ : Видавничо-
поліграфічний центр 
«Київський 
університет», 2017. 
Ч.5. С. 175-176.
6. Шевчук С.Ф. До 
питання існування 
«двох наук» 
(фундаментальної і 
прикладної).Соціальн
о-економічні 
проблеми аграрного 
розвитку регіонів: 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, м. 
Житомир 16 травня 
2017. С. 206-209   
7. Шевчук С.Ф. Роль 
читання та самоосвіти 
в умовах формування 
інформаційного 
суспільства. 
Філософська 
спадщина 
П.В.Копніна і сучасна 
філософія.: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
приуроченої до 60-
річчя кафедри 
філософії КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 31 
травня 2018 р.Київ: 
ТОВ НВП 
«Інтерсервіс», 2018.С. 
140-142.
8. Кондратюк Л.Р., 
Шевчук С.Ф. Учити 
бути людиною: 
філософські засади 
педагогічного 
мислення.  Modern 
educational space: the 
transformation of 
national models in 
terms of integration. II 
International scientific 
conference, October 26, 
2018, Leipzig 
University, С. 141-144.  
9. Шевчук С.Ф., 
Кондратюк Л.Р. 
Знання і віра у 
філософії Блеза 
Паскаля. Ціннісні 
орієнтири в сучасному 
світі: теоретичний 
аналіз та практичний 
досвід: Збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
м.Тернопіль, 4-5 
квітня, 2019.С. 124-
126.
10. Шевчук С.Ф. 
Творчість Лесі 



Українки крізь призму 
нових ціннісних 
орієнтирів.Родина 
Рильських у 
європейському 
культурному просторі 
ХІХ – ХХ століть: 
Матер. Всеукр. наук.-
практ. конф., 
присв.125-річчю від 
дня народження 
М.Рильського (19 
березня 2020 р.). 
Новоград-
Волинський: 
«НОВОград», 2020. 
С.214 - 219.

пп.17:
Досвід практичної 
роботи викладачем 
філософських 
дисциплін – 36 років, 
включаючи три роки 
стаціонарної 
аспірантури.

244989 Стрільчук 
Віталій 
Ананійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
магістра, 

Національна 
юридична 
академія 

України імені 
Ярослава 

Мудрого, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022323, 
виданий 

26.06.2014

4 Конституційне 
право

Кандидат юридичних 
наук

Спеціальність: 
12.00.02  
«Конституційне 
право; муніципальне 
право» (ДК 
№0223232014 р. від 
26.06.2014 р. Тема 
дисертації: «Строки в 
конституційному 
праві України»

Підвищення 
кваліфікації
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СПК 
896974.
«Навчання продовж 
всього життя». 
01.11.2018 р. 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. 
ННІ післядипломної 
освіти. 

пп. 2: 
1. Стрільчук В.А. 
Муніципально-
правові аспекти 
стратегічного 
планування: до 
постановки проблеми. 
Вісник Чернівецького 
факультету 
Національного 
університету «Одеська 
юридична академія»: 
збірник наукових 
статей. Чернівці, 2018.   
№ 3. С. 136-146.
2. Стрільчук В.А. 
Бідність як проблема 
реалізації прав 
людини: 
муніципально-
правовий аспект. 
Вісник Чернівецького 
факультету 



Національного 
університету «Одеська 
юридична академія»: 
збірник наукових 
статей.  Чернівці, 
2018.  № 4.  С. 182-193.
3. Стрільчук В.А. 
Муніципально-
правове регулювання 
подолання бідності як 
одна з основних цілей 
стійкого розвитку: 
зарубіжний досвід. 
Журнал «Юридична 
Україна».  Юрінком 
Інтер, 2019. С. 61- 67. 
4. Стрільчук В.А. 
Теоретичні основи 
розуміння стратегій у 
муніципальному 
праві. Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. Львів : 
Видавництво 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету, 2018. 
Вип. 7. С. 77-84.
5. Cтрільчук В.А. 
Муніципалізація 
концепту стійкого 
(збалансованого) 
розвитку. Правова 
держава. Вип. 31. 
2018.  С. 25-30.

пп. 8:
Відповідальний 
виконавець теми НДР 
«Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 
світі», (номер 
державної реєстрації 
0117U 000807, 2017–
2022 р.р.).

пп. 13:
1. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Конституційне 
право» для підготовки 
фахівців 
[Електронний ресурс] 
/ уклад. В. А. 
Стрільчук. (1 файл : 
390 КБ). Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 44 с.
2. Методичні 
рекомендації  та 
завдання для 
проведення  
практичних занять з 
дисципліни 
«Конституційне 
право» для підготовки  
бакалаврів / уклад. В. 
А. Стрільчук. (1 файл : 
300 КБ). Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 36 с.
3. Методичні 
рекомендації  та 
завдання для 
дистанційного 
проведення 



практичних занять з  
навчальної 
дисципліни 
«Конституційне 
право» для підготовки 
фахівців / уклад. В. А. 
Стрільчук. (1 файл : 
280 КБ). Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 32 с.
 
пп. 15:
1. Стрільчук В. А. 
Європейська 
платформа стійких 
міст: муніципально-
правова 
характеристика. 
Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 
світі : Зб. наук. ст. за 
матеріалами VІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Житомир, 18 
квітня 2019 р.). Мін-во 
освіти і науки 
України; Жит. нац. 
агроекологічний ун-т.  
Житомир: Видавець 
О.О. Євенок, 2019.  
С.85-89.
2. Стрільчук В.А., 
Костенко С.О. 
Вітчизняний досвід 
муніципально-
правового 
регулювання 
подолання бідності як 
одна з основних цілей 
сталого розвитку  
Наукові читання - 
2019.  Житомир: Вид-
во «Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2019.  
С.182-185.
3. Стрільчук В.А. 
Муніципально-
правові аспекти 
вирішення проблеми 
бідносты. Наукові 
читання – 2018. 
Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2018.  
С.172-177.
4. Стрільчук В.А. 
Децентралізація 
публічної влади в 
Україні в сучасних 
умовах глобалізації: 
муніципально-
правова 
характеристика 
діалектики 
локального та 
глобального. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (18 квітня 
2018 р., м. Житомир, 
ЖНАЕУ).  С.270-272.
5. Стрільчук В. А. 
Шляхи реформування 
місцевого 
самоврядування: 
аналіз в аспекті 



євроінтеграційних 
прагнень України  
Наукові читання – 
2017. Житомир: Вид-
во «Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2017. С. 
186-191.

пп. 16:
Науковий 
співробітник відділу 
конституційного 
права та місцевого 
самоврядування 
Інституту держави і 
права ім. В.М. 
Корецького НАН 
України на 
громадських засадах.

83098 Довженко 
Валентина 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

050201 
Аграрний 

менеджмент, 
Диплом 
магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжрегіональ

на Академія 
управління 

персоналом", 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я, Диплом 

кандидата наук 
ДK 029359, 

виданий 
08.06.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026454, 
виданий 

20.01.2011

19 Теорія та 
історія 
державного 
управління

Кандидат 
економічних наук

Диплом кандидата 
економічних наук: ДК 
№ 029359 від 
08.06.2005 р. за 
спеціальністю 
08.07.02 «Економіка 
сільського 
господарства і АПК», 
тема: «Становлення та 
функціонування 
фермерських 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях»

Атестат доцента: 12 
ДЦ №026454 Рішення 
Атестаційної комісії 
МОН від 20.01.2011 р., 
протокол №3/09-Д,  
доцент кафедри 
економічної теорії

Підвищення 
кваліфікації:
1. Свідоцтво СС 
00493706/012402-20 
від 09.10.2020 р., ННІ 
неперервної освіти і 
туризму НУБіП 
України, підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників з 
інноваційної 
спрямованості 
педагогічної 
діяльності, тема 
роботи «Методичне 
обґрунтування 
організації 
дистанційного 
навчання студентів з 
дисципліни 
«Державна 
регіональна 
політика»» (60 год)

2. Свідоцтво, курс 
«ArcGIS-базовий», 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, напрям: 
«Використання ГІС-



технологій в 
плануванні розвитку 
регіонів та територій» 
(30 год.), 2020 р.,

3. Навчальний курс 
«Social entrepreneur 
school IBS» 
(Innovation, Business, 
Society) норвезького 
наукового центру 
досліджень проблем 
соціального 
підприємництва Fil. 
Dr. Jan-U. Sandal 
Institute, Norway, 
(International Study 
Course in Social 
Entrepreneurship – 
200 academic hours 
and individual work; 
International Study 
Course in Innovation 
Management – 280 
academic hours and 
individual work; 
International Study 
Course in service Vision 
Management – 320 
academic hours and 
individual work), 2019 

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.2.
1. Довженко В.А., 
Войтенко А.Б., 
Кравець І.В. Державне 
управління в Україні: 
історія розвитку та 
особливості сучасної 
системи. Експерт: 
парадигми 
юридичних наук і 
державного 
управління. 2021. 
№1(13). С.115-125. 
DOI: 
https://doi.org/10.3268
9/2617-9660-2021-
1(13)-115-125.
2. Кравець І. В., 
Якобчук В. П., 
Довженко В. А. 
Сучасні теорії 
публічного 
управління: концепції 
«менеджеризм» та 
«неоменеджеризм». 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2021. № 4. 
С. 103–108. DOI: 
10.32702/2306-
6814.2021.4.103
3. Довженко В. А., 
Лазаренко В. В. 
Управління 
інтелектуальним 
потенціалом 
національної 
економіки. Економіка 
та держава. 2021. № 2. 
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Президентові 



кандидата наук 
ДK 028811, 

виданий 
11.05.2005

України, 2005 р.).
Тема дисертації: 
Місцеве 
самоврядування як 
фактор регулювання 
соціально-
економічного 
розвитку 
постраждалих районів 
від аварії на ЧАЕС. 

Підвищення 
кваліфікації 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, Свідоцтво СС 
00493706/009678-19, 
від 24 квітня 2019 р. 
(150 год)

Нагороджений:
Орденом «За заслуги» 
ІІ ступеня, 2004 р.
Орденом «За заслуги» 
ІІІ ступеня, 2002 р.
Почесною грамотою 
Верховної Ради 
України.
Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів 
України.
У 2001 р. присвоєно 
звання «Заслужений 
юрист України». 
Державний 
службовець 1-го рангу.

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп. 2: 
1. Довженко В. А., 
Войтенко А. Б., 
Кравець І. В. 
Державне управління 
в Україні: історія 
розвитку та 
особливості сучасної 
системи. Експерт: 
парадигми 
юридичних наук і 
державного 
управління. 2021. № 1 
(13). С. 115-125.
2. Довженко В. А., 
Войтенко А. Б., 
Плотнікова М. Ф. 
Використання 
європейського досвіду 
партисипативного 
управління в 
стратегічному 
плануванні розвитку 
територіальних 
громад. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2020. № 12. 
URL : 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1957.



3. Войтенко А. Б., 
Якобчук В. П., 
Плотнікова М. Ф. 
Децентралізація: 
шлях від об’єднання 
до розвитку. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2019. № 11. 
С. 32-39.
4. Войтенко А. Б., 
Якобчук В. П., 
Плотнікова М. Ф. 
Системно-
синергетичні основи 
соціально-
економічного 
розвитку сільських 
громад в умовах 
децентралізації. 
Інтелект ХХІ. 2019. № 
3. С. 22-36.
5. Симоненко Л. І., 
Іванюк О. В., Войтенко 
А. Б. Подолання 
макроекономічних 
дисбалансів як 
функція публічного 
адміністрування. 
Ефективна економіка. 
2019. № 6. URL : 
http://www.economy.n
ayka.com.ua.
6. Якобчук В. П., 
Войтенко А. Б., 
Пугачова Н. С. 
Ефективність 
інституційного 
забезпечення 
народного 
представництва в 
територіальних 
громадах. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2020. № 3. С. 115-121. 

пп. 3:
Навчальні посібники
1. Войтенко А. Б. 
Системи надання 
публічних послуг в 
Україні. Публічна 
служба : навч. посіб. / 
за ред. В. П. Якобчук. 
Київ : Видавництво 
Ліра-К, 2021. С. 290-
306.
2. Войтенко А. Б. 
Децентралізація та 
реформування 
місцевого 
самоврядування : 
навч. посіб. Київ : 
Вид-во Ліра-К, 2020. 
с. 469.
3. Войтенко А. Б. 
Концептуальні основи 
публічного 
управління та 
адміністрування. 
Публічне управління 
та адміністрування : 
навч. посіб. / за ред. 
Скидана О. В. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 7-120.

Колективні 
монографії:
1. Стратегія 
інклюзивного 
сільського розвитку на 



базі громад: проекти, 
реалії та європейські 
перспективи для 
України : монографія 
/ за ред. проф. Т.О. 
Зінчук. Київ : «Центр 
учбової літератури», 
2019. 352 с.
2. Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи : 
наукова монографія / 
за ред. Мельничука І. 
А. Житомир : Вид-во 
«Рута», 2019. 200 с.

пп.8: 
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми на 2021-2025 рр. 
«Публічне управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», (номер 
державної реєстрації 
0121U100652).

пп. 10: 
1. У 2008-2013 рр. ‒ 
директор 
Житомирського 
агротехнічного 
коледжу.
2. У 2013-2018 рр. ‒ 
директор 
«Житомирська філія 
приватного вищого 
навчального закладу 
«Університет сучасних 
знань».
3. Залучений для 
проведення занять та 
відповідльний 
виконавець 
держзамовлення 
НАДС на підвищення 
кваліфікації 
держслужбовців 
(наказ №268 від 
04.12. 2020)

пп. 13:
Методичні 
рекомендації
1. Войтенко А. Б. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Вступ до 
фаху. Механізм 
функціонування 
публічної сфери» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування». 
Житомир, Поліський 
національний 
університет. 2020. с. 
87.
2. Войтенко А. Б. 
Збірник тестових 
завдань для 



модульного та 
підсумкового 
контролю з 
дисципліни «Вступ до 
фаху. Механізм 
функціонування 
публічної сфери» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування». 
Житомир, Поліський 
національний 
університет. 2020. 24 
с.
3. Войтенко А. Б. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної та 
дистанційної роботи з 
дисципліни «Вступ до 
фаху. Механізм 
функціонування 
публічної сфери» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування». 
Житомир, Поліський 
національний 
університет. 2020. 20 
с.

пп. 14:
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Управління 
розвитком 
територіальних 
громад».

пп. 15:
Дискусійні публікації 
з наукової тематики
1. Войтенко А. Б., 
Марусич В. П., 
Гінгуляк К. В., 
Господарчук О. В. 
Напрями 
удосконалення 
державного 
управління 
економічною 
безпекою регіону. 
Механізми управління 
розвитком територій : 
зб. наук. праць. 
Житомир : Поліський 
національний 
університет. 2020. С. 
389-391.
2. Войтенко А. Б. 
Проблеми та 
перешкоди на шляху 
децентралізації. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій : 
матер. V Міжнар. 



наук.-практ. форуму, 
25 жовтня 2019. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 43-47.
3.  Войтенко А. Б. 
Напрями 
реформування 
житлово-
комунального 
господарства в 
Україні. Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
сільських територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 49-50.
4.  Войтенко А. Б. 
Світовий досвід – 
ключовий орієнтир на 
шляху децентралізації 
та реформування 
місцевого 
самоврядування в 
Україні. Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. за 
міжн. участю, 19 
червня 2018 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 304-311.

пп. 16:
З 2018 р. і до сьогодні 
є асоційованим 
членом Житомирської 
регіональної асоціації 
об’єднаних 
територіальних 
громад, консультант з 
питань інноваційного 
розвитку 
територіальних 
громад (довідка 
№2313 від 2020 р.)

пп. 17:
1. Голова 
Коростенської 
районної ради, 
Представник 
Президента України в 
Коростенському 
районі, Голова 
Коростенської 
районної ради, Голова 
Коростенської 
районної державної 
адміністрації,  Голова 
Житомирської 
обласної ради.
2. Практичний досвід 
роботи в органах 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування 26 
років.

пп. 18:
З 2017 р. і до сьогодні 
наукове 
консультування (на 
безоплатній основі) 



Глибочицької 
сільської ради 
Житомирського 
району Житомирської 
області з питань 
державного 
управління, місцевого 
самоврядування та 
регіональної політики 
(довідка №2314 від 
31.12.2020).
З 2018 р. і до сьогодні 
консультант 
Житомирської 
регіональної асоціації 
об’єднаних 
територіальних 
громад, консультант з 
питань інноваційного 
розвитку 
територіальних 
громад (довідка 
№2313 від 2020 р.)

3408 Присяжнюк 
Оксана 
Федорівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 049929, 
виданий 

03.12.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037151, 

виданий 
17.01.2014

17 Адміністратив
ний 
менеджмент

Кандидат 
економічних наук

Диплом кандидата 
економічних наук ДК 
№049929 від 03.12 
2008 року за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». Тема: 
«Формування 
маркетингової 
стратегії 
молокопереробних 
підприємств»

Атестат доцента 12ДЦ 
№037151 Міністерства 
освіти і науки, молоді 
та спорту від 17. 01 
2014 року, кафедри 
менеджменту 
організацій.

Підвищення 
кваліфікації
1. Сертифікат №В-
0121-0883 від 
08.01.2021 р., про 
успішну участь у 
вебінарі «Цифрові 
інструменти Google 
для організації 
ефективного 
зворотнього зв’язку 
між учасниками 
освітнього процесу під 
час дистанційного 
навчання»
2. Сертифікат №БЦ-С 
60-35 від 15.01.2021 р., 
про успішне 
завершення курсу 
«Додатки Google в 
освітній діяльності»
3. Сертифікат 12-20 
січня 2021 р., про 
проходження 
навчання у зимовій 
школі «ЄС в 
міжнародних 
інтеграційних та 
дезінтеграційних 



процесах»
електронний 
сертифікат від 
18.12.2020 р., про 
проходження курсу 
«Цифрові навички 
для вчителів»
4. Сертифікат від 
15.04.20 р. про 
проходження курсу 
«Основи європейської 
проектної діяльності» 
в рамках проекту 
Жана Моне за 
програмою 
Європейського союзу 
за програмою 
Еразмус+ 
«Європейська 
проектна культура»
5. Diploma May 24, 
2019., Social 
entrepreneur school 
IBS Fil. Dr. Jan-U. 
Sandal Institute, 
Norway
6. Сертифікат 
24.04.17р. – 28.04.17р., 
Вища школа бізнесу та 
підприємництва, м. 
Островець-
Свентокшиський, 
Польща, про 
проходження науково-
педагогічного 
стажування на тему: 
«Інноваційні освітні 
технології: 
європейський досвід 
та його впровадження 
у підготовку фахівців з 
економіки та 
управління»
7. Свідоцтво 
СС00493706/001592-
16 від 15.12.2016 р., 
про підвищення 
кваліфікації НПП 
аграрних вищих 
навчальних закладів з 
використанням 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
освітньому процесі.

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.1:
1. Prysiazhniuk O., 
Plotnikova M., Buluy O. 
Cluster approach in 
administration of rural 
areas. Management 
Theory And Studies For 
Rural Business And 
Infrastructure 
Development. 2018. 
№40 (2). P. 118–127.
2. Швець Т., 
Плотнікова М., 
Присяжнюк О., 



Костюк Л. 
Адміністративно-
інноваційні підходи 
формування 
соціального та 
підприємницького 
капіталу в умовах 
децентралізації. 
Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal. 2019. Vol. 5. 
No. 3. Pp. 99–120. 
URL: http://are-
journal.com.
3. Oksana Prysiazhniuk, 
Maria Plotnikova, 
Oleksiy Buluy, 
Volodymyr Yakobchuk. 
Reurbanization as a 
solution of socio-
environmental and 
economic problems. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2020. 
Vol. 42. No. 1: 41-50 
Article DOI: 
https://doi.org/10.1554
4/mts.2020.05

пп.2: 
1. Присяжнюк О. Ф. 
Проблеми 
адміністрування 
сільського соціально-
економічного 
розвитку 
Житомирської 
області. Агросвіт .  
2016.  № 1.  С. 3-7.
2. Присяжнюк О. Ф. 
Роль 
адміністративного 
контролю та 
регулювання у 
забезпеченні розвитку 
сільського 
господарства 
Житомирської 
області. Глобальні та 
національні проблеми 
економіки: електрон. 
журн. 2016. № 9.  С. 
405-408 URL: 
http://global-
national.in.ua/issue-9-
2016.
3. Prysiazhniuk О., 
Plotnikova М. 
Administrative 
management 
technology 
improvement in 
agriculture sectors. 
Вісник Сумського 
нац.. аграрн. ун-ту. 
Серія «Економіка і 
менеджмент». 2016. 
№12(70). С. 176-180.
4. Присяжнюк О. Ф., 
Плотнікова М. Ф, 
Васильєв М. Л. 
Стратегічні орієнтири 
розвитку національної 
економіки. Наукові 
праці Полтавської 
державної аграрної 
академії.  Вип. 2 (13). 



Полтава: ПДАА. 2016. 
С. 187-196.
5. Ходаківський Є.І., 
Якобчук В. П., Іванюк 
О. В., Литвинчук І. Л., 
Плотнікова М. Ф., 
Присяжнюк О. Ф. 
Акмеологічні засади 
публічного управіння. 
Вісник ЖНАЕУ. Серія: 
організація 
виробництва та 
агробізнесу. 2017. № 1 
(59)., т 2. С. 45-58.
6. Плотнікова М. Ф, 
Присяжнюк О. Ф. 
Механізми управління 
розвитком 
територіальних 
громад. Наукові 
горизонти. Серія: 
організація 
виробництва та 
агробізнесу. 2018. № 
11 (72). С. 56-
7. Скидан О. В., 
Плотнікова М. Ф., 
Присяжнюк О. Ф. 
Моделі як механізм 
управління 
підприємництвом на 
сільських територіях. 
Інтелект ХХІ. 2019. № 
2. С. 69-75
8. Булуй О. Г., 
Плотнікова М. Ф., 
Присяжнюк О. Ф., 
Раманаускас Ю. 
Тренди асиметрій та 
диспропорцій 
розвитку сільських 
територій. Наукові 
горизонти, 2020, № 
02 (87)
9. Булуй О. Г., 
Плотнікова М. Ф., 
Присяжнюк О. Ф. 
Інформаційно-
інноваційні технології 
публічного 
адміністрування 
управлінських рішень 
розвитку фермерства. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент», 2021.  
№47. С. 42-49

пп.3:
1. Присяжнюк О. Ф. 
Роль об’єднаних 
територіальних 
громад в розвитку 
сільських територій на 
основі проектного 
управління. Сталий 
розвиток сільських 
територій: моногр. / 
за ред. проф. Т. 
Зінчук, проф. Ю. 
Раманаускаса 
Клайпеда: вид-во 
Клайпедського 
університету; Київ 
«Центр учбової 
літератури», 2019. 421 
с.(С. 99-110)
2. Плотнікова М. Ф., 



Присяжнюк О. Ф. 
Планомірний 
розвиток сільських 
територій: 
[монограф.]. / за ред. 
д.е.н., проф. Є. І. 
Ходаківського  Київ: 
Видаництво Ліра-К, 
2019. 272 с.
3. Якобчук В. П., 
Присяжнюк О. Ф., 
Плотнікова М. Ф., 
Булуй О. Г. Екологічні 
поселення як 
механізм управління 
багатофункціональни
м розвитком сільських 
територій. Стратегія 
інклюзивного 
сільського розвитку на 
базі громад: проекти, 
реалії та європейські 
перспективи для 
України: моногр. / за 
ред. проф. Т. Зінчук: 
Київ: «Центр учбової 
літератури», 2019. 352 
с. (С. 316-334)

пп.8:
1. «Формування 
соціально-
економічних умов 
сільського розвитку в 
Україні на основі 
проектного 
управління» (держ. 
реєстр. № 
0117U007688) на 
термін 2018−2022 рр., 
керівник.
2. Стратегічні 
напрями розвитку 
аграрного сектора 
економіки» північно-
західного регіону 
України в умовах 
інституційних змін та 
соціально-
економічних 
трансформацій 
(Державний 
реєстраційний номер 
0115U006781) Розділ 
«Обґрунтування 
інноваційних 
механізмів управління 
розвитком аграрних 
підприємств» на 
термін 2016-2020 рр.,  
виконавець.

пп.12: 
Авторське свідоцтво:
1. Стаття 
«Акмеологічні засади 
публічного 
управління»: свід. про 
автор. право на твір ; 
№1335; 26.10. 2020 р.
пп.13:
1. Присяжнюк О.Ф.  
Методичні 
рекомендації для 
вивчення дисципліни 
"Адміністративний 
менеджмент" для 
студентів 
спеціальності 281 
“Публічне управління 
та адміністрування” 



(денної та заочної 
форми навчання). 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020. 33 
с.
2. Присяжнюк О.Ф.  
Методичні 
рекомендації для  
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
"Адміністративний 
менеджмент" для 
студентів 
спеціальності 281 
“Публічне управління 
та адміністрування” 
(денної та заочної 
форми навчання). 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020. 43 
с.
3. Присяжнюк О.Ф. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
"Адміністративний 
менеджмент" для 
студентів 
спеціальності 281 
“Публічне управління 
та адміністрування” 
(денної та заочної 
форми навчання). 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020. 22 
с.

пп.15: 
1. Присяжнюк О. Ф. 
Удосконалення 
комунікаційного 
процесу, як складової 
техніки 
адміністративної 
роботи. Сучасні 
проблеми 
менеджменту»: доп. 
ХIIМіжнар. наук.-
практ. конф., 28 
жовтня 2016 р. Київ, 
2016. С. 74-78
2. Присяжнюк О. Ф. 
Застосування 
адміністративних 
методів управління 
для економічної 
безпеки 
підприємництва.  
Економічні 
перспективи 
підприємництва в 
Україні: доп. міжнар. 
наук.-практ.інтернет 
конф., 26-27 жовтня 
2017 р., частина 1. 
Ірпінь, 2017. С. 114-116 
. URL: 
http://www.nusta.edu.
ua/2017/12/13/11949/
3. Присяжнюк О. Ф. 
Адміністративний 
контроль та 
регулювання 
виробництва 
органічної продукції. 



Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
доп. VІ міжнар. наук. 
практ. конф., 24-25 
травня 2018 р. 
Житомир, 2018. С. 
398-401
4. Присяжнюк О.Ф. 
Публічні комунікації, 
як чинник 
удосконалення 
техніки 
адміністративної 
роботи. Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації» 
присвячену 100-річчю 
державної служби в 
Україні: доп. всеукр. 
наук.-практ. конф.з 
між нар участю, 19 
червня 2018 р., 
Житомир: 
Видавництво 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2018. С. 
67-71
5. Присяжнюк О.Ф. 
Застосування 
процесного підходу в 
управлінні та 
адмініструванні. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій: доп. 
ІV Міжнародного 
науково-практичного 
форуму, 25 жовтня 
2018.,  
Житомир:ЖНАЕУ, 
2018. С. 140-143
6. Присяжнюк О.Ф. 
Проектний підхід в 
управлінні 
агробізнесом на 
сільських територіях. 
Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
сільських територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації: доп. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 4 грудня 2018 
р., Житомир, 2018. С. 
228-230
7. Присяжнюк О. Ф., 
Бурко В. Я. 
Управлінські аспекти 
забезпечення 
ефективної діяльності 
закладів охорони 
здоров’я в об’єднаних 
територіальних 
громадах. 
Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
сільських територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації : 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф., 



2019 р. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. С. 234–
237
8. Присяжнюк О.Ф. 
Соціальні аспекти 
адміністрування 
сільського розвитку. 
Наукові читання: 
2020: наук.-теорет. зб. 
ЖНАЕУ. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. С. 56-
58
9. Присяжнюк О. Ф., 
Шевчук І. В. 
Проєктний підхід у 
забезпеченні 
поліпшення 
соціально-
психологічного 
клімату закладів 
охорони здоров’я. 
Механізми управління 
розвитком територій: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 20–21 
жовтня, Житомир: 
Поліський 
національний 
університет, 2020. С. 
393–396

пп.17:
Досвід педагогічної 
діяльності 17 років.

181284 Якобчук 
Валентина 
Павлівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена Леніна 
державний 

університет ім. 
Шевченка, рік 

закінчення: 
1980, 

спеціальність:  
політична 
економія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 021506, 

виданий 
21.02.1986, 

Атестат 
професора 

12ПP 008702, 
виданий 

31.05.2013

35 Макроекономі
ка 

Кандидат 
економічних наук 

Спеціальність 
08.00.01 – Економічна 
теорія (ЕК № 021506, 
1986 р.)
Тема дисертації: 
«Особливості 
відтворення робочої 
сили в умовах 
агропромислової 
інтеграції».

Професор кафедри 
економічної теорії (12 
ПР №008702 від 31 
травня 2013 р.).

Підвищення 
кваліфікації: 
– В 2020 р. за 
програмою «Публічне 
управління та 
адміністрування» (210 
годин) у Вищому 
навчальному закладі 
«Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом». Тема 
випускної роботи: 
«Розвиток соціального 
капіталу та 
комунікації в 
територіальних 
громадах». Свідоцтво 
ПК № 
00127522/004271-20 
від 29 червня 2020 р.
– В 2016 р. в Науково-
дослідному інституті 
інтелектуальної 
власності 
Національної академії 



правових наук 
України (м. Київ), 
Свідоцтво № 25/ст. 
від 11.03.2016 р.

Міжнародне 
стажування:
Навчальний курс 
«Social entrepreneur 
school IBS» 
(Innovation, Business, 
Society) норвезького 
наукового центру 
досліджень проблем 
соціального 
підприємництва Fil. 
Dr. Jan-U. Sandal 
Institute, Norway, 
(International Study 
Course in Social 
Entrepreneurship – 
200 academic hours 
and individual work; 
International Study 
Course in Innovation 
Management – 280 
academic hours and 
individual work; 
International Study 
Course in service Vision 
Management – 320 
academic hours and 
individual work), 
Сертифікат від 24 
травня 2019 

– The advanced 
training by 
participation in the II 
International scientific 
and practical forum 
″NEW ECONOMICS″, 
2015, Krakov (Poland) 
– Kosice (Slovakia), 
Сертифікат № 18-
11/15.

Нагороди:
Почесна грамота 
Житомирської 
облдержадміністрації. 
№ 487 від 14.12.2007 
р.
Ювілейна 
медаль«Гордість 
ЖНАЕУ»  наказ 
№117а від 31.05.2017 
р.
Почесна грамота 
Верховної Ради 
України, 2018 р..
Представлена до 
почесного звання 
«Заслужений 
працівник освіти».

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп. 1:
Web of science:
1. Jan-Urban Sandal, 



Yakobchuk V., 
Plotnikova M., 
Lytvynchuk I. 
Institutions for forming 
social capital in 
territorial communities. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2019. 
Vol. 41. No. 1: 67-76.
2. Yakobchuk V., 
Plotnikova M., 
Semenets H. Family 
homesteads settlements 
as the subjects of the 
public management in 
rural territories. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2018. 
Vol. 40. No. 4. С. 587-
598.

пп. 2: 
1. Власенко О. П., 
Якобчук В. П., 
Симоненко Л. І. 
Цифрова 
трансформація 
механізму державного 
регулювання 
національної 
економіки в умовах 
ринку. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2021. № 3. С. 81-86.
2. Якобчук В. П., 
Симоненко Л. І., 
Кравець І. В. Теорія 
економіки в підготовці 
фахівців з публічного 
управління : 
зарубіжний досвід та 
вітчизняна практика. 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2021. № 2. 
URL : 
www.dy.nayka.com.ua/
?op=1&z=1980
3. Булуй О. Г., Якобчук 
В. П., Плотнікова М. 
Ф., Булуй В. Г. 
Інноваційно-
інформаційні 
технології управління 
соціально-
економічним 
розвитком 
територіальних 
громад. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2021. № 3. 
URL : 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=2023
4.  Симоненко Л. І., 
Якобчук В. П., 
Власенко О. П. 
Національна модель 
державного 
регулювання цін: 
мікроекономічний 
підхід. Науковий 
вісник Чернівецького 
університету. Серія 



економіка. 2020.  № 
829. С. 22-27.
5. Цаль-Цалко Ю. С., 
Якобчук В. П., 
Білецький В. М. 
Напрями підвищення 
ефективності 
антикорупційної 
політики в Україні. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2020. № 24. 
С. 135-139.
6. Цаль-Цалко Ю. С., 
Якобчук В. П., 
Косянчук С. Г. 
Антикорупційна 
політика у сфері 
публічного 
управління. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2020. № 11. 
– URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=184
7. Якобчук В. П., 
Симоненко Л. І., 
Баланович Ю. В. 
Формування системи 
публічного 
управління відходами. 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2019. № 10. 
URL : 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/pdf/10_2019/47
.pdf.
8. Якобчук В. П., 
Войтенко А. Б., 
Пугачова Н. С. 
Ефективність 
інституційного 
забезпечення 
народного 
представництва в 
територіальних 
громадах. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2020. № 3. С. 115-121.
9. Yakobchuk, V., 
Khodakovsky, Y., 
Heimerl, O., 
Plotnikova, M. А. 
Альтернативні 
імперативи діяльності 
децентралізованих 
громад. Наукові 
горизонти. 2020. 04 
(89), 15-26.
10. Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., 
Захаріна О. В., 
Плотнікова М. Ф., 
Іванюк О. В. 
Формування 
європейської системи 
Q-менеджменту в 
децентралізованих 
громадах. Наукові 
горизонти. 2019, No 3 
(76).
11. Войтенко А. Б., 
Якобчук В. П., 
Плотнікова М. Ф. 
Системно-
синергетичні основи 
соціально-
економічного 
розвитку сільських 
громад в умовах 



децентралізації. 
Інтелект ХХІ. № 3. 
2019. С. 22-36.
12. Якобчук В. П., 
Войтенко А. Б., 
Бернхардт О. А. 
Пріоритети 
нагромадження 
соціального капіталу 
громад на сільських 
територіях. 
Ефективна економіка. 
2018. № 12. URL : 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6866.
13. Якобчук В. П., 
Ходаківський Є. І., 
Плотнікова М. Ф. 
Публічне управління у 
процесі 
децентралізації. 
Наукові горизонти. 
2018. № 6 (69). С. 28-
35.
14. Якобчук В. П., 
Тищенко С. В., 
Захаріна О. В. 
Управління 
територіальними 
громадами в умовах 
інтелектуалізаії 
економіки. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2018. № 3. 
URL : 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=8&w.
15. Якобчук В. П. Роль 
публічного 
управління у 
формуванні нової 
моделі державного 
регулювання 
економіки. Ефективна 
економіка. 2017. № 1. 
URL : 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=5375.

пп. 3:
Навчальні посібники і 
підручники
1. Якобчук В. П. Роль 
органів місцевого 
самоврядування в 
управлінні розвитком 
та безпекою 
територіальних 
громад. Публічна 
служба : навч. посіб. / 
за ред. В. П. Якобчук. 
Київ : Видавництво 
Ліра-К, 2021. С. 178-
227.
2. Якобчук В. П. 
Макроекономіка та 
економічна політика 
держави. Інструменти 
мікро- і 
макроекономіки в 
публічному 
управлінні : навч. 
посіб. / за заг. ред. В. 
П. Якобчук. Київ : 
Вид-во Ліра-К, 2021. 
С. 199-235.
3. Якобчук В. П. 
Управління ресурсним 



потенціалом 
економіки публічного 
сектору. Економіка 
публічного сектору : 
навч. посіб. / за ред. В. 
П. Якобчук. Київ : 
Вид-во Ліра-К, 2021. 
С. 61-160.
4. Якобчук В. П. 
Публічне управління у 
сфері національної 
безпеки та суспільного 
розвитку. Публічне 
управління та 
адміністрування : 
навч. посіб. / за ред. 
Скидана О. В. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 139-294.
5. Якобчук В. П. 
Макроекономіка. 
Економічна теорія : 
підручник / за ред. В. 
П. Якобчук. Київ : 
Вид-во Ліра-К, 2020. 
С. 243-359.
6. Якобчук В. П. 
Економіка та 
менеджмент 
інтелектуальної 
власності. 
Інтелектуальна 
власність: економіко-
правові аспекти : 
підручник / 
Ходаківський Є.І., 
Якобчук В.П., 
Литвинчук І.Л. Київ : 
«Центр учбової 
літератури», 2017. 
С.163-272.
7. Якобчук В. П. 
Економічна теорія: 
навч. посіб./ Київ. : 
Вид-во «Ліра», 2016. 
348 с.
Колективні 
монографії:
1. Якобчук В. П. 
Формування 
соціального капіталу 
територіальних 
громад. Сталий 
розвиток сільських 
територій : 
монографія / за ред. 
проф. Т. Зінчук, проф. 
Ю. Раманаускаса. 
Клайпеда : вид-во 
Клайпедського 
університету; Київ : 
«Центр учбової 
літератури», 2019. С. 
264-281.
2.  Якобчук В. П., 
Присяжнюк О. Ф., 
Плотнікова М. Ф., 
Булуй О. Г. Екологічні 
поселення як 
механізм управління 
багатофункціональни
м розвитком сільських 
територій. Стратегія 
інклюзивного 
сільського розвитку на 
базі громад: проекти, 
реалії та європейські 
перспективи для 
України: моногр. / за 
ред. проф. Т. Зінчук: 
Київ: «Центр учбової 



літератури», 2019. 352 
с. (С. 316-334)

пп. 4:
1. Захаріна Оксана 
Володимирівна – 
08.07.02 – Економіка 
сільського 
господарства і АПК. 
Диплом кандидата 
наук ДК № 040966, 
рішення президії ВАК 
від 10 травня 2007 
року, протокол № 59-
06/6.
2. Литвинчук Ірина 
Леонідівна – 08.00.04 
− економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Диплом 
кандидата наук ДК 
№062648, рішення 
президії ВАК від 10 
листопада 2010 року, 
протокол № 62-06/7.
3. Кравець Ірина 
Вікторівна – 08.00.04 
− економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Диплом 
кандидата наук ДК № 
065475, рішення 
президії ВАК від 31 
травня 2011 року, 
протокол № 72-06/5.
4. Збродська Ольга 
Василівна – 08.00.04 
− економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Диплом 
кандидата наук ДК № 
002460, рішення 
президії ВАК від 17 
лютого 2012 року, 
протокол № 72-06/5.
5. Черниш Ольга 
Володимирівна – 
08.00.04 – Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Диплом 
кандидата наук ДК 
№058465, рішення 
президії ВАК від 14 
квітня 2010 року, 
протокол № 64-06/3.
6. Кащук Катерина 
Миколаївна - 08.00.04 
– Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Диплом 
кандидата наук ДК 
№058465, рішення 
президії ВАК від 14 
квітня 2010 року, 
протокол № 64-06/3.

пп. 8: 
1. Науковий керівник 
проекту на 2021-2025 
рр. «Публічне 
управління 



регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», (номер 
державної реєстрації 
0121U100652). 
2. Науковий керівник 
проекту на 2015-2020 
рр. «Інституційні 
імперативи 
інтелектуалізації 
аграрної економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі», (номер 
державної реєстрації 
0115U006602).

пп. 10: 
1. З 2001 р. і до тепер – 
завідувач кафедри 
економічної теорії, 
інтелектуальної 
власності та 
публічного 
управління ПНУ.
2. Залучена до 
розробки програм, 
лекцій, проведення 
занять, організатор та 
виконавець 
держзамовлення 
НАДС на підвищення 
кваліфікації 
держслужбовців 
(наказ №268 від 
04.12. 2020)

пп. 11:
Офіційний опонент 
Нафус Інни Іванівни 
«Нагромадження 
соціального капіталу 
на різних рівнях 
функціонування 
економіки», КНЕУ, 05 
березня 2021 р.
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
рада Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті з 2002 по 
2013 р..

пп. 12:
Авторські свідоцтва 
(співавтор)
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 102568 від 
16.02.2021 р. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру ‒ 
Наукова стаття 
«Формування 
європейської системи 
Q-менеджменту в 
децентралізованих 
громадах» / 
Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., 
Захаріна О. В., 
Плотнікова М. Ф., 
Іванюк О. М. 
Авторське право і 
суміжні права. 
Офіційний бюлетень. 
URL : 



https://ukrpatent.org/u
k/articles/bulletin-
copyright
2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99443 від 
03.09.2020 р. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру – 
Навчальний посібник 
«Публічне управління 
та адміністрування» / 
О. В Скидан та ін. 
Авторське право і 
суміжні права. 
Офіційний бюлетень 
№ 61, 2020. С. 34.
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99444 від 
03.09.2020 р. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру – 
Підручник 
«Економічна теорія» / 
В. П. Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. 
Захаріна, С. В. 
Тищенко, О. В. 
Іванюк, І В. Кравець, 
Н. С. Пугачова. 
Авторське право і 
суміжні права. 
Офіційний бюлетень 
№ 61, 2020. С. 34-35.
4. Свідоцтво про 
реестрацію 
авторського права на 
літературний твір № 
86785 від 13.03.2019. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру – 
Підручник 
«Інтелектуальна 
власність: економіко-
правові аспекти» / 
Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., 
Литвинчук І. Л. 
Авторське право і 
суміжні права. 2019. 
URL : 
https://ukrpatent.org/u
k/articles/bulletin-
copyright.
5. Свідоцтво про 
реестрацію 
авторського права на 
літературний твір № 
1335 від 26.10.2020. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру – 
Стаття «Акмеологічні 
засади публічного 
управління» / 
Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., Іванюк 
О. В. Авторське право і 
суміжні права. 2020. 
URL : 
https://ukrpatent.org/u
k/articles/bulletin-



copyright.

пп. 13:
1. Якобчук В. П. Курс 
лекцій з дисципліни 
«Макроекономіка». 
Житомир : 
Поліьський 
національний 
університет. 2020. с. 
100.
2. Якобчук В. П. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Макроекономіка». 
Житомир : 
Поліьський 
національний 
університет. 2020. с. 
23.
3. Якобчук В. П. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання з 
дисципліни 
«Макроекономіка». 
Житомир : 
Поліьський 
національний 
університет. 2020. с. 
36.

пп. 14: 
Наумчук В. В. 
нагороджений 
дипломом ІІІ ступеня 
за перемогу в ІІ-му 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
напряму 
«Інтелектуальна 
власність» (2016 р.);
Гордієнко О. В. 
нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня 
за перемогу в ІІ-му 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
напряму 
«Інтелектуальна 
власність» (2018 р.);
Сморщок О. В. 
нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня 
за перемогу в ІІ-му 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
напряму «Управління 
у сфері економічної 
конкуренції»
Гарічева К.С. 
нагороджена 
дипломом 1 ступеня за 
перемогу в 1-етапі 
конкурсу студенських 
наукових робіт з 
напряму «Публічне 
управління та 
адміністрування»
Ревунець 
Г.А.нагороджена 
дипломом першого 
ступеня за перемогу в 
1-етапі конкурсу 



студенських наукових 
робіт з напряму 
«Публічне управління 
та адміністрування»
Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«Економічна політика 
держави в умовах 
суспільних 
трансформацій».

пп. 15:
Дискусійні публікації 
з наукової тематики
1. Якобчук В. П., 
Симоненко Л. І., 
Кравець І. В. 
Іноземний досвід 
посилення 
економічної складової 
в підготовці фахівців з 
публічного 
управління. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
матеріали ІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. за 
міжнар. участю (м. 
Житомир, 23 черв. 
2020 р.). Житомир, 
2020. С. 54-58.
2. Якобчук В. П., 
Симоненко Л. І., 
Кравець І. В. 
Використання 
інструментів мікро- та 
макроекономіки в 
підготовці фахівців в 
сфері публічного 
управління 
територіями. 
Механізми управління 
розвитком територій : 
зб. наук. праць. 
Житомир : Поліський 
національний 
університет. 2020. С. 
165-169.
3. Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П. 
Імперативи процесів 
трансформації в 
системі 
інтелектуальної 
(ноосферної) 
економіки. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій : зб. 
наук. праць. Житомир 
2019 : ЖНАЕУ. С. 22-
28.
4. Якобчук В. П., 
Бражевський В. М. 
Еволюція поглядів 
вітчизняних і 
зарубіжних вчених на 
інституціональне 
забезпечення 
публічного 
управління 
економікою. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 



децентралізації : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 114-124.
5. Якобчук В. П.,  
Ходаківський Є. І., 
Іванюк О. В., 
Плотнікова М. Ф., 
Мосієнко О. В. 
Парадигма гештальтів 
рефлексивного 
управління 
економічними 
процесами в умовах 
децентралізації. 
Парадигмальні 
зрушення в 
економічній теорії 
ХХІ ст.: матер. ІІІ 
Міжнар. Наук.-практ. 
конф. (2-3 листопада 
2017 р.) Київ : 
Київський нац. ун-т 
ім.. Т. Г. Шевченка, 
2017. С. 420-425.

пп. 16:
1. Експерт з 
державного 
управління 
Всеукраїнської 
асамблеї докторів 
наук з державного 
управління 
http://svadnd.org.ua.ua
.
2. З 2019 р. і до 
сьогодні є членкинею 
Міжнародної 
Громадської 
Організації «Україна-
Польща-Німеччина» 
як радник з питань 
соціально-
економічного 
обгрунтування 
проектів співпраці 
між органами 
місцевого 
самоврядування 
України, Польщі та 
Німеччини та 
запровадження та 
розвитку 
інноваційних 
технологій у 
публічному 
управлінні 
територіальними 
громадами (довідка 
№7/21 від18.01.2021 
р.)
3. З 2018 р. і до 
сьогодні є 
асоційованим членом 
в складі науково-
консультативної групи 
Житомирської 
регіональної асоціації 
об’єднаних 
територіальних 
громад, консультант з 
питань інноваційного 
розвитку 
територіальних 
громад (довідка 
№2313 від 31.12. 2020 
р.)

пп. 17:



Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю (з 1980 
р. і до сьогодні) 
працює за професією, 
що відповідає за 
змістом навчальним 
дисциплінам.

пп. 18:
1. З 2017 р. і до 
сьогодні наукове 
консультування (на 
безоплатній основі) 
Глибочицької 
сільської ради 
Житомирського 
району Житомирської 
області в частині 
інноваційного 
розвитку 
територіальних 
громад (довідка 
№2309 від 
31.12.2020).
2.  З 2018 р. і до 
сьогодні 
консультування 
Житомирської 
регіональної асоціації 
об’єднаних 
територіальних 
громад з питань 
інноваційного 
розвитку 
територіальних 
громад (довідка 
№2313 від 31.12. 2020 
р.)

19144 Русак Олена 
Петрівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності 
підприємства, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

044090, 
виданий 

29.09.2015

11 Статистика Кандидат 
економічних наук

Диплом кандидата 
економічних наук ДК 
№ 062649 від 
10.11.2010 року за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємств (за 
видами економічної 
діяльності)»  Тема: 
«Розвиток та 
підвищення 
ефективності 
підприємств з 
виробництва 
продукції 
птахівництва»

Атестат доцента ДЦ 
№ 044090 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету від 
29.09.2015 року 
кафедри аналізу і 
статистики ім. І.В. 
Поповича.

Підвищення 
кваліфікації.
1. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/004566-17 
від 23.10.2017 р. 
Національного 
університету 



біоресурсів і 
природокористування 
України за темою: 
«Сучасні підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Економічний аналіз» 
у вищій школі». (15о 
год.)
2. Сертифікат, що 
засвідчує (180 
академічних годин) 
по проходженню 
стажування (в т.ч. 60 
год. в Інституті Жана 
Урбана Сандала, 
Норвегія (згідно 
програми обміну-2020 
Договору про 
співпрацю між 
ЖНАЕУ та даною 
установою) та 120 год. 
дистанційної роботи, 
4-12 березня 2020 р..
3. Сертифікат, що 
засвідчує 
проходження курсу 
навчання  з 
підготовки тренерів-
консультантів за 
професійною 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
державних службовців 
та посадових осіб 
місцевого 
самоврядування з 
питань місцевого 
економічного 
розвитку обсягом 4,8 
навчального кредиту 
ECTS (144 год), з 21 
травня по 26 червня 
2019 року. 

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп. 2:
1. Русак О.П., 
Довженко В.А., 
Золотницька Ю.В.  
Статистико-
аналітичні 
інструменти та аудит в 
публічному 
управлінні. Наукові 
перспективи. Серія: 
Державне управління. 
2021. № 3(9). С. 205-
217.
2. Довженко В.А., 
Русак О.П., 
Золотницька Ю.В. 
Інформаційно- 
аналітичне 
забезпечення 
прогнозування і 
планування 
соціально-
економічного 



розвитку територій. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2021. № 6. 
С. 79-84.
3. Русак О.П., 
Паламарчук Т.М. 
Аналіз розвитку 
агробізнесу в 
контексті формування 
територіального 
маркетингу. Наукові 
горизонти 
«SCIENTIFIC 
HORIZONS». 
Науковий журнал.  
2020. № 3 (88). С. 34-
44.
4. Rusak O. P., 
Palamarchuk T. M., 
Chugaievska S. V. 
Development of organic 
agriculture in the 
context of European 
integration. Зб. наук. 
праць «Вчені 
записки».– 
(Ювілейний випуск). 
Київ: КНЕУ. 2019. 
№20. С. 108-118;
5. Русак О. П., 
Паламарчук Т.М. 
Територіальний 
маркетинг як 
інноваційна складова 
розвитку агробізнесу 
на сільських 
територіях. 
Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації: зб. 
наукових праць. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. С. 252-255.
6. Микитюк В.М., 
Паламарчук Т.М., 
Русак О.П. Аналіз і 
перспективи розвитку 
агробізнесу: 
регіональний аспект.  
«Наукові горизонти», 
«Scientific Horizont». 
Наук. журнал. 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2019. № 3 (76). С. 30-
37.
7. Паламарчук Т.М., 
Русак О.П. Аналіз 
національного 
розвитку органічного 
виробництва в умовах 
євроінтеграції. Наук. 
вісник Ужгородського 
національного 
університету. Сер. 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. 
Ужгород. 2018. Вип. 
18 (частина 2). С. 125-
130.
8. Русак О.П., 
Паламарчук Т.М. 
Ідентифікація ризиків 
в умовах забезпечення 
сталого розвитку 
аграрних 



підприємств. Наук. 
Вісник Ужгородського 
національного 
університету. Сер. 
Міжнародні 
економічні відносини  
та світове 
господарство. 
Ужгород. 2017. Вип.12 
(частика 2). С. 103-107.

пп. 3:
1. Русак О.П., 
Золотницька Ю.В. 
Статистика, аналітика, 
облік і аудит в 
економіці публічного 
сектора. Економіка 
публічного сектору: 
навч. посіб. / В.П. 
Якобчук, Л.І. 
Симоненко, 
В.А.Довженко та ін., за 
заг. ред. В.П. Якобчук.  
Київ: Видавництво 
Ліра-К, 2021. С. 266-
319.
2. Чугаевская С., Русак 
Е. Тенденции 
развития украинской 
экономики: 
статистический 
аспект.  Wybrane 
problemy 
zarzadzaniaiekonomii: 
monograph, 
Starachowice, Poland, 
2018, p. 78-95.
3. Русак О.П. Ділові 
ігри як інноваційний 
спосіб організації 
навчального процесу. 
Інновації в науці та 
освіті: виклики 
сучасності: збірник 
наукових есе 
учасників стажування 
для освітян.  Варшава: 
Polish-Ukrainian 
Foundation “The 
Institute of 
International Academic 
and Scientific 
Cooperation”. 2018. р. 
65 - 69.  
4. Співавтор 
практичного 
посібника з 
організації та ведення 
бізнесу на сільських 
територіях / [Т.О. 
Зінчук,Т.В. Усюк, Л.М. 
Левківська та ін. ]; за 
ред. д.е.н., проф. Т.О. 
Зінчук, к.е.н. Т.В. 
Усюк. Київ: «Центр 
учбової літератури», 
2018. С. 46-66.

пп. 5:
1. Співорганізатор 
Українсько-
німецького Воркшопу 
«Agriculture and 
society: а multi-
stakeholder dialogue 
for stable and 
sustainable 
development», який 
відбувся 22-24 травня 
2019 р. на базі 



ЖНАЕУ.
2. Приймала участь у 
Програмі 
міжнародного обміну 
“SandalInstituteExchan
geProgram- 2020”, яка 
відбувалася 4-12 
березня 2020 р. на 
базі Інституту Ж.-У. 
Сандала, Норвегія, 
результатом чого 
стало вивчення 
міжнародного досвіду 
проведення 
академічних 
досліджень та 
написання розділу у 
міжнародній 
монографії.

пп. 10: 
– з 2013-2019 рр. – 
секретар ради 
факультету обліку та 
фінансів;
– з 2017 р. - по 
теперішеій час – 
заступник завідувача 
кафедри аналізу і 
статистики ім. І.В. 
Поповича.

пп. 13:
1. Микитюк В.М.,  
Русак О.П., Чугаєвська 
С.В. та ін. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів 
бакалаврського рівня. 
Поліський 
національний 
університет; 2020. 118 
с.
2. Микитюк В.М.,  
Василенко С.В., Русак 
О.П. та ін. Робочий 
зошит з курсу 
«Статистика» для 
практичних занять та 
самостійної роботи 
студентів 
бакалаврського рівня . 
Поліський 
національний 
університет; 2020. 129 
с.
3. Микитюк В.М.,  
Паламарчук Т.М.,  
Русак О.П. Робочий 
зошит для 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Статистика » для 
студентів 
бакалаврського рівня 
денної і заочної 
форми навчання. 
Поліський 
національний 
університет; 2020. 87 
с. 
4. Микитюк В.М., 
Русак О.П., 
Паламарчук Т.М. 
Методичні 
рекомендації  до 



проведення 
навчальної практики з 
дисципліни 
«Статистика». 
Поліський 
національний 
університет. 2020. 20 
с.

пп. 15:
1. Русак О.П. 
Соціально-
економічний аналіз 
розвитку регіонів в 
сучасних умовах 
децентралізації. 
Соціально-економічні 
проблеми розвитку 
регіонів, матер. ΙV 
Всеукр. наук.-практич. 
Конференції, 15 
травня 2020 р. 
Житомир: Вид.-во ПП 
«Рута». 2020. С. 21- 
29.
2. Паламарчук Т.М., 
Русак О.П. Аналіз 
формування та 
розвитку ринку 
органічної продукції в 
Україні. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. 
Житомир: Вид.-во 
Поліський 
національний 
університет. 2020. С. 
208-214;
3. Русак О.П., 
Паламарчук Т.М. 
Територіальний 
маркетинг як 
інноваційна складова 
розвитку агробізнесу 
на сільських 
територіях. 
Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації: зб. 
наукових праць. 2019. 
С. 252-254;
3. Микитюк В.М., 
Паламарчук Т.М., 
Русак О.П. Іноземне 
інвестування в 
Україні: аналітичні 
аспекти. Фінансова 
політика 
регіонального 
розвитку: вітчизняний 
та зарубіжний досвід: 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. з 
нагоди 25-річчя  
заснування кафедри 
фінансів і кредиту, 10-
11 жовт. 2019. 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2019. С. 225-229;
4. Русак О.П. 
Теоретична 
концептуалізація 
формування малого 
бізнесу в умовах 
децентралізації. 
Соціально-економічні 
проблеми розвитку 



регіонів: матеріали  II 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 
Житомир, 24 травня 
2018 р.. ПП «Рута». 
2018. С. 198-203;
5. Русак О.П., 
Чугаєвська С.В. 
Формування 
партнерської моделі 
бізнес-процесів у 
сільській місцевості. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій. 
матеріали IV 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму. 2018. С. 143-
146.
6. Русак О.П., 
Паламарчук Т.М. 
Сучасний цільовий 
орієнтир 
реформування органів 
місцевого 
самоврядування. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю. 
Ж.: ЖНАЕУ. 2018 р. С. 
319-322. 
7. Русак О.П. 
Концептуальні засади 
оперативного аналізу. 
Актуальні проблеми 
ефективності 
використання 
потенціалу економіки 
країни: матеріали 
Міжнародної  наук.-
практ. конф., Дніпро, 
20-21 січня 2017 р. Д.: 
НО «Перспектива». 
2017. С. 141-145.

189199 Рассадкіна 
Марина 
Валеріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. 
Математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042381, 
виданий 

01.01.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027153, 

виданий 

16 Вища 
математика

Кандидат фізико- 
математичних наук

 Кандидат фізико- 
математичних наук, 
спеціальність 01.01.06 
– алгебра та теорія 
чисел Тема дисертації: 
«(Min, max) - 
еквівалентність 
скінченних частково 
впорядкованих 
множин та додатна 
визначеність 
квадратичної форми 
Тітса» Диплом 
кандидата наук ДК 
№042381 2007 р. 

Атестат доцента 
кафедри вищої 
математики та 
загальнотехнічних 
дисциплін 12ДЦ 
№027153 2011 р. 



01.01.2011 п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.1:
1. Bondarenko V. M., 
Styopochkina M. V. The 
classification of serial 
posets with the non-
negative quadratic Tits 
form being principal . 
Algebra and Discrete 
Mathematics. 2019. 27, 
№2. pp. 202-211. 
(Scopus). 

пп.2:
1. Стьопочкiна М. В. , 
Черв’яков  І.В. 
Кількість частково 
впорядкованих 
множин, (min, max)- 
еквівалентних 1- 
надсуперкритичній 
частково 
впорядкованій 
множині (1, 3, 5).  
Прикл. проблеми мех. 
і мат. 2016. Вип. 14. С. 
12- 15.
2. Bondarenko V. M., 
Styopochkina M. V.  
Coefficients of 
transitiveness of P-
critical posets. Зб. 
праць Iн-ту 
математики НАН 
України. 2017. Т.14, 
№1.  P. 46–51.
3. Bondarenko V. M., 
Styopochkina M. V.  
Combinatorial 
properties of P-posets 
of width 2.  Прикладні 
проблеми механіки і 
математики. 2017.  
Вип. 15  С. 21-23.
4. Styopochkina M.V.  
On coefficients of 
transitiveness of posets 
of special type. 11th 
International Algebraic 
Conference in Ukraine 
dedicated to the 75th 
anniversary of V. V. 
Kirichenko, July 3-7, 
2017.  Kyiv, 2017.  Р. 
131.
5. Bondarenko V. M., 
Styopochkina M. V.  On 
properties  of   posets of 
MM-type (1,3,5)  
Науковий вiсник 
Ужгородського 
університету. 2018.  
Вип. №1(32). С. 50-53. 
6. Bondarenko V. M., 
Styopochkina M. V.  On 
coefficients of 
transitiveness of posets 
critical with respect to 
the positivity of the 
quadratic Tits form.  
Сучасні проблеми 



механіки та 
математики: збірник 
наукових праць у 3-х 
т. / за заг. ред. А.М. 
Самойленка та Р.М. 
Кушніра // Інститут 
прикладних проблем 
механіки і математики 
ім. Я.С. Підстригача 
НАН України. (Львів: 
22-25 травня, 2018).  
2018. Т. 3. С. 246-247.
7. Bondarenko V. M., 
Styopochkina M. V.  
Strengthening of a 
theorem on Coxeter-
Euclidean type of 
principal partyally 
ordered sets. Вісник 
Київського 
університету. Серія: 
фізико-математичні 
науки. 2018. 4. pp. 8-
15. 
8. Bondarenko V. M., 
Styopochkina M. V.  On 
properties of posets of 
MM-type (1; 2; 7). 
Прикладні проблеми 
механіки і 
математики. 2019.  
Вип. 17. С. 7-10.

пп.11: 
1. Опонування 
дисертації Гайдук В.А. 
«Реберно-локальні 
деформації додатних 
квадратичних форм 
Тітса» представленої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фіз..-мат. наук,  2016
2. Опонент на 
дисертацію на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фізико-математичних 
наук Подолян Ірина 
Віталіївна «Матричні 
зображення 
постійного 
жорданового типу 
абелевих та 
діедральних груп»,  
2019
3. Опонент на 
дисертацію на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фізико-математичних 
наук Дуденко 
Маргарити 
Анатоліївни за 
спеціальністю 01.01.08 
–  математична 
логіка, теорія 
алгоритмів і 
дискретна 
математика,  2019

пп.13:
1. Рассадкіна М. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
контрольної роботи з 
дисципліни «Вища 
математика» для 
студентів заочної 
форми навчання 
технологічного 



факультет.  Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 51 с. 
2. Рассадкіна М. 
Методичні вказівки 
для самостійного 
вивчення теми 
«Застосування 
диференціального 
числення в економіці» 
для студентів 
спеціальностей. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 20 с. 
3. Рассадкіна М. 
Методичні вказівки 
для самостійного 
вивчення теми 
«Застосування 
інтегрального 
числення в економіці» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 17 с. 

пп.14:
 Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Цікаві історичні 
факти про математику 
і математиків».

пп.15.:
1. Рассадкіна М. 
Перевірка 
арифметичних 
властивостей 
узагальнено 
напівнеперервних 
функціоналів. Наукові 
читання – 2018»: 
збірник доповідей 
конференції 
факультету інженерії 
та енергетики ЖНАЕУ 
(Житомир: 19 березня, 
2018). Житомир: Вид-
во ЖНАЕУ, 2018. С. 
68-70. 
2. Рассадкіна М. В. 
Теореми Веєрштраса 
для узагальнено 
напівнеперервних 
функціоналів. ІІ 
міжнародна 
науковопрактична 
конференція 
«Біоенергетичні 
системи в 
агропромисловому 
виробництві»: збірник 
доповідей.  Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ, 2018. 
С. 79-81. 
3. Bondarenko V. M., 
Styopochkina M. V.  On 
the classification of the 
serial principal posets. 
ХІІ міжнародна 
алгебраїчна 
конференція в 
Україні: тези 
доповідей (Вінниця: 
02-06 липня, 2019). 
Вінниця, 2019. С. 19-
20. 
4. Рассадкіна М. 
Теорема про 
рівномірну збіжність 



узагальнено 
напівнеперервних 
функціоналів . 
Наукові читання – 
2020: збірник 
доповідей 
конференції 
факультету інженерії 
та енергетики ЖНАЕУ  
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2020. С. 34- 
35. 
5. Рассадкіна М. Про 
рівномірно 
узагальнено 
напівнеперервні 
функціонали. ІV 
міжнародна 
науковопрактична 
конференція 
«Біоенергетичні 
системи в 
агропромисловому 
виробництві»: збірник 
доповідей (28-29 
травня, 2020). 
Житомир: Вид - во 
Поліського 
університету, 2 0 2 0. 
С. 1 5 2 -1 5 4.
6. Bondarenko V. M., 
Styopochkina M. V.  On 
CoxeterEuclidean type 
of principal posets and 
generalizations to other 
poset.  International 
mathematical 
conference dedicated to 
the 60th anniversary of 
department of algebra 
and mathematical logic 
of Taras Shevchenko 
National University of 
Kyiv (Kyiv: July 14-17, 
2020). Kyiv, 2020.  С. 
24.

пп. 17. 
Досвід практичної 
роботи 18 років.

150160 Симоненко 
Леся 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

університет ім. 
Шевченка, рік 

закінчення: 
1993, 

спеціальність:  
економіка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004786, 
виданий 

10.11.1999, 
Атестат 

доцента ДЦ 
007771, 

виданий 
17.06.2003

23 Мікроекономік
а

Кандидата 
економічних наук

Диплом кандидата 
економічних наук ДК 
№ 004786, від 
10.11.1999 року за 
спеціальністю 
08.00.01 «Економічна 
теорія» Тема: 
«Структурні зміни в 
економіці України як 
фактор економічного 
зростання»

Атестат доцента ДЦ 
№ 007771 МОН 
України  від 
19.06.2003 року 
кафедри економічної 
теорії.

Підвищення 
кваліфікації:
1. Свідоцтво ПК 
№00127522/004483-
20, від 16.12. 2020 р., 
ВНЗ «Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом», 



підвищення 
кваліфікації за 
програмою Публічне 
управління та 
адміністрування (210 
год.)
2. Свідоцтво ДФ № 
02139713/54-18 від 
03.05.2018 р., 
Житомирського 
обласного інституту 
післядипломної 
педагогічної освіти 
про підвищення 
кваліфікації на курсах 
учителів (викладачів) 
економіки (150 год).
3. Свідоцтво СС 
00493706/001595-16 
від 15.12. 2016 р., 
НУБіП, про 
підвищення 
кваліфікації НПП 
аграрних вищих 
навчальних закладів з 
використанням 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
освітньому процесі 
використання 
інформаційних (108 
год).

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.2: 
1. Кравець І.В., 
Якобчук В.П., 
Симоненко Л.І. 
Класичні та 
інноваційні підходи в 
системі безперервного 
професійного 
навчання публічного 
службовця.  Наукові 
перспективи. 2021.  
№2.  С.137-148. URL: 
http://perspectives.pp.
ua/index.php/np/articl
e/view/151.
2. Власенко О., 
Якобчук В.П., 
Симоненко Л.І. 
Цифрова 
трансформація 
механізму державного 
регулювання 
національної 
економіки в умовах 
ринку Інвестиції: 
практика та досвід. 
2021. №3. С. 81-86. 
3. Якобчук В.П., 
Симоненко Л.І., 
Кравець І.В. Теорія 
економіки в підготовці 
фахівців з публічного 
правління : 
зарубіжний досвід та 
вітчизняна практика. 
Державне управління: 



удосконалення та 
розвиток. 2021. №2. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1980.
4. Симоненко Л.І., 
Якобчук В.П., 
Власенко О.П. 
Національна модель 
державного 
регулювання цін: 
мікроекономічний 
підхід. Науковий 
вісник Чернівецького 
університету. Серія 
економіка. 2020 № 
829. С. 22-27. URL: 
http://econom.chnu.ed
u.ua/journal/index.php
/ecovis 
5. Якобчук В.П., 
Симоненко Л.І., 
Баланович Ю.В. 
Формування системи 
публічного 
управління відходами 
.  Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2019. №10. 
URL:: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1512 
6. Сторчай Н.М., 
Симоненко Л.І., 
Довженок В.А. 
Фінансова 
спроможність 
бюджетів об'єднаних 
територіальних 
громад в умовах 
реалізації 
адміністративно-
територіальної 
реформи. Економіка 
та держава. 2020. №2. 
С.104-109. 
7. Довженко В.А., 
Симоненко Л.І. 
Іванюк О.В. Проблеми 
медичного 
обслуговування 
сільського населення 
в умовах політики 
децентралізації влади. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2019. №9. 
С.83-89. 
8. Сайкевич М.І., 
Симоненко Л. І., 
Захаріна О.В. 
Проблеми оцінки 
ефективності політики 
регіонального 
розвитку. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2018. №6. С. 66-70. 
9. Захаріна О.В., 
Симоненко Л.І., 
Сайкевич М.І. 
Публічно-приватне 
партнерство як 
механізм розвитку 
інфраструктури 
регіону. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2018. №2. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua 



10. Симоненко Л. І., 
Захаріна О.В., 
Сайкевич М.І. 
Управління 
структурою 
виробництва в 
аграрному секторі. 
Ефективна економіка. 
2018.  №2. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua 

пп.3:
1. Інструменти мікро і 
макроекономіки в 
публічному 
управлінні : навч. 
посіб. / В.П. Якобчук, 
Є.І. Ходаківський, І.Л. 
Литвинчук, Л.І. 
Симоненко , В.А. 
Довженко, О.В. 
Захаріна, С.В. 
Тищенко , О.В. 
Іванюк, І.В. Кравець , 
Н.С. Пугачова; за заг. 
ред. В.П. Якобчук. – 
Київ : Видавництво 
Ліра-К, 2021.  406 с.
2. Економічна теорія : 
підручник / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. 
Захаріна, С. В. 
Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, 
Н. С. Пугачова // Київ: 
Вид-во Ліра-К, 2020.  
450 с. (21,76 ум. 
др.арк.)
3. Економіка 
публічного сектору. 
Public economics : 
навч. посіб. / В.П. 
Якобчук, Л.І. 
Симоненко , В.А. 
Довженко, Є.І. 
Ходаківський, І.Л. 
Литвинчук О.В. 
Захаріна, С.В. 
Тищенко, О.В. Іванюк, 
І.В. Кравець, Н.С. 
Пугачова, О.П. 
Власенко, Ю.В. 
Золотницька, О.П. 
Русак; за заг. ред. В.П. 
Якобчук. – Київ : 
Видавництво Ліра-К, 
2021.  496 с.
4. Публічне 
управління та 
адміністрування : 
навч. посібник / 
Скидан О.В., Якобчук 
В.П., Дацій Н.В., 
Ходаківський  Є.І., 
Симоненко Л.І. [та ін.] 
; за заг 
ред.О.В.Скидана. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 705 с.

пп.8. 
1. «Публічне 
управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 



територій», 2021-
2025рр. (державний 
реєстраційний номер 
0121U100652). Розділ. 
«Механізми 
публічного 
управління сталим 
розвитком 
територій», 
виконавець.
2. «Інституційні 
імперативи 
інтелектуалізації 
аграрної економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі» 2015-2020рр. 
(номер державної 
реєстрації 
0115U006602). Розділ 
«Дослідження 
пріоритетів розвитку 
постіндустріальної 
моделі агросектору в 
євроінтеграційному 
вимірі», виконавець.

пп.9. 
1. Член журі 4 етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
«Економіки», наказ 
МОН № 248 від 
11.03.2016 р.
2. Член журі 
фінального етапу 
Всеукраїнського 
учнівського турніру 
юних економістів 
(2016р.); 
3. Член журі (експерт-
консультант) III етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
«Економіки», 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 
рр., (Житомирський 
обласний ІППО).

пп.10. 
1. Адміністратор 
ЖНАЕУ з реєстрації 
для складання ЄФВВ 
та ЄВІ при вступі в 
магістратуру, 
ВРЦОЯО (2019 р., 
2020р.).

пп.12.
Авторське свідоцтво : 
1. Навчальний 
посібник «Публічне 
управління та 
адміністрування» : 
свід. про автор. Право 
на твір ; №99443 ; 
03.09.2020 р.
2. Підручник 
«Економічна теорія» : 
свід. про автор. право 
на твір ; № 99444 ; 
03.09.2020 р.
3. Подано до 
Укрпатент на 
реєстрацію авторських 
прав. Знаходяться на 
розгляді. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру. 
Економіка публічного 
сектору : навч. посіб. / 



В.П. Якобчук, Л.І. 
Симоненко , В.А. 
Довженко, Є.І. 
Ходаківський, І.Л. 
Литвинчук О.В. 
Захаріна, С.В. 
Тищенко, О.В. Іванюк, 
І.В. Кравець, Н.С. 
Пугачова, О.П. 
Власенко, Ю.В. 
Золотницька, О.П. 
Русак; за заг. ред. В.П. 
Якобчук. – Київ : 
Видавництво Ліра-К, 
2021. – 496 с.
4. Подано до 
Укрпатент на 
реєстрацію авторських 
прав. Знаходяться на 
розгляді. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру. 
Інструменти мікро- і 
макроекономіки в 
публічному 
управлінні : навч. 
посіб. / В.П. Якобчук, 
Є.І. Ходаківський, І.Л. 
Литвинчук, 
Л.І.Симоненко , В.А. 
Довженко, О.В. 
Захаріна, С.В. 
Тищенко , О.В. 
Іванюк, І.В. Кравець, 
Н.С. Пугачова; за заг. 
ред. В.П. Якобчук. – 
Київ : Видавництво 
Ліра-К, 2021. – 406 с.
5. Подано до 
Укрпатент на 
реєстрацію авторських 
прав. Знаходяться на 
розгляді. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру. 
Довженко В.А., 
Симоненко Л.І., 
Іванюк О.В. Проблеми 
медичного 
обслуговування 
сільського населення 
в умовах політики 
децентралізації. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2019. №9. 
С.81-89.

пп.13.
1. Симоненко Л.І. 
Методичні 
рекомендації з 
вивчення курсу 
«Мікроекономіка» 
для здобувачів 
першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир., Поліський 
національний 
університет, 2020,  50 
с. 
2. Симоненко Л.І. 
Методичні 



рекомендації 
проведення тренінгу з 
курсу 
«Мікроекономіка» 
для здобувачів 
першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир., Поліський 
національний 
університет, 2020, 35 
с. 
3. Симоненко Л.І. 
Конспект лекцій з 
курсу 
«Мікроекономіка» 
для здобувачів 
першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир., Поліський 
національний 
університет, 2020, 66 
с. 

пп.14: 
1. Науковий керівник 
призера ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
«Економічної теорії», 
Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова (2018 р), 
ІВАНОВА Анастасія, 
студентка факультету 
обліку та фінансів.
2. Науковий керівник 
призерів І етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
«Економічної теорії», 
на базі ЖНАЕУ, 
2018р.,2019р;
3. Член 
організаційного 
комітету/журі I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
економічної теорії на 
базі ЖНАЕУ (2016-
2019 рр).
4.Член 
організаційного 
комітету/журі I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
публічного 
управління та 
адміністрування на 
базі ЖНАЕУ (2020 р).

пп.15:
1. Якобчук В.П., 



Симоненко Л.І., 
Кравець І.В 
Використання 
інструментів мікро- та 
макроекономіки в 
підготовці фахівців у 
сфері публічного 
управління територій. 
Механізми управління 
розвитком територій: 
зб. наукових праць. 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020. 
476с., С. 165-168.
2. Якобчук В.П., 
Симоненко Л.І., 
Кравець І.В. 
Іноземний досвід 
посилення 
економічної складової 
в підготовці фахівців з 
публічного 
управління. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції за 
міжнародною участю, 
23 червня 2020 року. 
– Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 573 с., с.225-228.
3. Симоненко Л.І., 
Кучерук М.П.  
Реформа державної 
підтримки малих 
агровиробників. 
Механізми управління 
розвитком територій: 
зб. наукових праць. 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020.  С. 
179-184.
4. Симоненко Л.І. 
Політика збереження 
бізнесу громади як 
інститут місцевого 
економічного 
розвитку. 
Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
сільських територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (4 
грудня 2018 р., 
Житомир). – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. С.251-254.
5. Симоненко Л.І. 
Організаційні 
структури аграрного 
бізнесу як фактор 
економічного 
зростання в галузі 
сільського 
господарства. Наукові 
читання – 2017. 
Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 



університет», 2017. Т. 
3. С. 195-198.
6. Симоненко Л. І. 
Інституційні межі 
сектору загального 
державного 
управління. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій : 
публічно приватного 
партнерства : 
матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. форуму, 
27 червня 2017 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 153-156.

пп.16:
1. Експерт з 
державного 
управління 
Всеукраїнської 
асамблеї докторів 
наук з державного 
управління 
https://vadnd.org.ua/r
u/members/%d1%81%d
0%b8%d0%bc%d0%be
%d0%bd%d0%b5%d0%
bd%d0%ba%d0%be-
%d0%bb%d0%b5%d1%
81%d1%8f-
%d1%96%d0%b2%d0%
b0%d0%bd%d1%96%d
0%b2%d0%bd%d0%b0
/

пп.18:
1. Наукове 
консультування 
Глибочицького 
сільського голови з 
2017 року в частині 
регіональних аспектів 
економічного 
розвитку (довідка № 
2308 від 31.12.2020р). 
2.Науковий 
консультант з питань 
соціальної політики та 
освітньо-культурного 
розвитку 
Житомирської 
регіональної  асоціації 
об’єднаних 
територіальних 
громад з 2018 р. 
(довідка №2313 від 
2020 р.)

373931 Дубовик 
Анастасія 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
бакалавра, 
Київський 

національний 
лінгвістичний 
університет, 

рік закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 057376, 

виданий 
24.09.2020

6 Основи 
менеджменту 

Кандидат наук з 
державного 
управління

Кандидат наук з 
державного 
управління (ДК № 
057376, від 26.09.2020 
р.), спеціальність – 
25.00.02 – механізми 
державного 
управління. Тема 
дисертації: Державне 
регулювання розвитку 
ринку нерухомості в 
Україні.

п. 30. Види і 
результати 



професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.2: 
1. Дубовик А.В. 
Концепція 
формування РR-
простору публічного 
управління на засадах 
менеджменту. Вісник 
Національного 
університету 
цивільного захисту 
України: зб. наук. пр. 
Харків : НУЦЗУ, 2020. 
Вип. 2(13). С. 614-628.
2. Дубовик А.В. 
Контролінг у системі 
менеджменту в умовах 
невизначеності. Nauka 
i Studia. 2021. № 4–
2(258). Р. 85-91.
3. Дубовик А.В. Дацій 
Н.В. Комунікація як 
функція менеджменту 
в сучасній системі 
публічного 
управління. Державне 
управління : 
удосконалення та 
розвиток. 2021. № 2. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua.
4. Дубовик А.В. 
Організаційно-
економічний та 
програмно-цільовий 
механізми 
державного 
регулювання ринку 
нерухомості: 
Державне управління 
: удосконалення та 
розвиток. 2019. № 10. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua
5. Дубовик А.В. 
Реалізація 
ситуаційного підходу 
до державного 
регулювання ринку 
нерухомості. Наукові 
праці : наук. журн. 
Серія «Державне 
управління» / 
Чорном. нац. ун-т ім. 
Петра Могили. 2017. 
Т. 298. Вип. 286. С.60-
63.
6. Дубовик А.В. 
Сутність ринку 
нерухомості як об’єкта 
державного 
регулювання та 
підходи до аналізу 
його розвитку. 
Публічне управління 
та митне 
адміністрування. Зб. 
наук. пр. Університету 
митної справи та 
фінансів. 2017. № 
2(17). С. 53-68.



пп 8:
1. «Публічне 
управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», 2021-2025 
рр. (номер державної 
реєстрації 
0121U100652) від 
21.01.2021 р. «Розділ 
2. Публічне 
управління у сфері 
регіональної безпеки. 
УДК 353.2», 
виконавець.

пп. 13: 
1. Методичні 
рекомендації до 
семінарських занять з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
менеджменту» для 
студентів усіх форм 
навчання: для 
здобувачів першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир. Поліський 
національний 
університет, 2021 / 
Укладач: А.В. Дубовик 
– 31 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної та 
контрольної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
менеджменту» для 
студентів усіх форм 
навчання: для 
здобувачів першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир. Поліський 
національний 
університет, 2021 / 
Укладач: А.В. Дубовик 
– 17 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
менеджменту» для 
студентів усіх форм 
навчання: для 
здобувачів першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 



адміністрування». 
Житомир. Поліський 
національний 
університет, 2021 / 
Укладач: А.В. Дубовик 
– 16 с.

пп. 15:
1. Дубовик А.В. 
Державне 
регулювання у 
контексті суспільних 
трансформацій. 
Державне управління 
у сфері цивільного 
захисту: наука, освіта, 
практика: зб. 
матеріал. 
Міжнародної наук.-
практ. інтернет-конф. 
(Харків, 19-20 квітня 
2018 р.). 2018. С. 102-
103.
2. Дубовик А. В. 
Система суб’єктів 
менеджменту на 
ринку нерухомості. 
Державне управління 
у сфері цивільного 
захисту: наука, освіта, 
практика: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. (Харків, 
17-18 травня 2019 р.). 
2019. С. 211-212.
3. Дубовик А.В. 
Напрями державного 
регулювання розвитку 
ринку нерухомості в 
Україні. Сучасні 
технології 
менеджменту 
забезпечення сталого 
розвитку економіко-
правових систем в 
умовах євроінтеграції: 
зб. тез доповідей 
учасників 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. (Черкаси, 
18-19 квітня 2019 р.). 
2019. С. 39-40.
4. Дубовик А.В. 
Інформаційна 
технологія як 
складова 
менеджменту 
використання 
інформаційних 
ресурсів суспільства. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації. 
Збірник тез ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю, 
23.06.2020, ЖНАЕУ, 
м. Житомир. С.135-
139.

пп. 16:
– член ГО «Асоціація 
науковців України» 
(офіційний сайт – 
http://www.nanu.com.
ua/).



183658 Кравець 
Ірина 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності 
підприємства, 

Диплом 
магістра, 

Поліський 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2021, 

спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я, Диплом 

кандидата наук 
ДK 065475, 

виданий 
31.05.2011, 

Атестат 
доцента AД 

005520, 
виданий 

26.11.2020

9 Економічна 
теорія

Кандидат 
економічних наук

спеціальність – 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). (ДК 
№065475 від 31 
травня 2011 р.),

Доцент кафедри 
економічної теорії, 
інтелектуальної 
власності та 
публічного 
управління.  2020 р. 
(АД №005520 від 
26.11.20 р.)

Підвищення 
кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації – 
06.11.2017-17.11.2017 
р., Вищий навчальний 
заклад 
«Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України» ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво СС 
00493706/004813-17 
за програмою ‒ 
Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності (108 
годин). Випускна 
робота 
«Обґрунтування 
методичного 
забезпечення 
сучасних 
інформаційних 
технологій навчання 
при викладанні 
дисципліни 
«Економічна теорія».
2. Підвищення 
кваліфікації - 
23.11.2020-16.12.2020 
р., Вищий навчальний 
заклад 
«Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом», 
Свідоцтво ПК 
№00127522/004482-
20 за програмою 
Публічне управління 
та адміністрування 
(210 годин). Випускна 
робота «Публічне 
управління в сфері 
регіональної 
економіки».

Проходила 
міжнародне 
стажування:
1. Instytut 
Międzynarodowej 
Współpracy 
Akademickiej i 
Naukowej, 
Uniwersytetem 
Kardynała Stefana 



Wyszyńskiego w 
Warszawie (UKSW) 
(«Інститут 
Міжнародної 
Академічної і 
Наукової Співпраці» 
(IIASC), Університет С. 
Вишинського у 
Варшаві). Отримала 
сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації в 
результаті наукового 
стажування для 
освітян за програмою 
«Інновації в науці та 
освіті: сучасні 
виклики» обсягом 108 
академічних годин. 
Сертифікат№ 
WU021/04 від 
20/04/2018, Польща, 
м. Варшава.

2. Отримала 
сертифікат, який 
підтверджує достатньо 
високий рівень 
володіння іноземною 
мовою, у 2020 році. 
Сертифікат, виданий 
першими Київськими 
державними курсами 
іноземних мов, що 
підтверджує знання 
англійської мови 
згідно з 
загальноєвропейськи
ми рекомендаціями 
мовної освіти (CEFR) 
на рівень В2.

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп. 1: 
Iryna V. Kravets, 
Hanna H. 
Mуkhalchenko, Alona 
A. Buriak, Lyudmila P. 
Davidyuk and Clavdia 
V. Dubych. Long-Term 
Consequences of 
Capital Outflows for 
Transition Countries.  
International Journal of 
Management. 2020. 
Vol. 11, Issue 5, pp. 
1017-1026 Article ID: 
IJM_11_05_093. DOI: 
10.34218/IJM.11.5.2020
.093 (Scopus)

пп. 2
1. Якобчук В.П., 
Симоненко Л.І., 
Кравець І.В. Теорія 
економіки в підготовці 
фахівців з публічного 
управління: 
зарубіжний досвід та 
вітчизняна практика. 
Державне управління: 



удосконалення та 
розвиток. 2021. № 2. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1980.
2. Кравець І. В., 
Іванюк О. В., 
Трушковський В. К. 
Теорія та практика 
публічних закупівель. 
Ефективна економіка. 
2021. № 2. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=8667 
3. Кравець І.В. 
Ідентифікація та 
захист інтелектуальної 
власності в діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств: 
міжнародний досвід 
та вітчизняний підхід. 
Науково-виробничий 
журнал «Інноваційна 
економіка», 2019. № 
1-2 [78], С. 63-68.
4. Кравець І.В. 
Економічна 
самозабезпеченість: 
трирівневий вимір. 
Сталий розвиток 
економіки. 
Міжнародний 
науково-виробничий 
журнал: 2017. Вип.1 
(34). С. 139-145.
5. Кравець І.В. 
Інтелектуалізація 
факторів виробництва 
в діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. Сталий 
розвиток економіки. 
Міжнародний 
науково-виробничий 
журнал: 2016. Вип. 
1(30). С. 182-188. 

пп. 3
Навчальні посібники, 
монографії:
1. Кравець І.В.. Теорія 
економіки публічного 
сектору. Економіка 
публічного сектору : 
навч. посіб. / за ред. : 
В. П. Якобчук. Київ : 
Видавництво Ліра-К, 
2021. с. 496. С. 12-60.
2. Кравець І.В. Мікро- 
і макроекономіка як 
складові теорії 
економіки. 
Інструменти мікро- і 
макроекономіки в 
публічному 
управлінні : навч. 
посіб. / за ред. В. П. 
Якобчук. Київ : 
Видавництво Ліра-К, 
2021. с. 406. С. 10-35.
3. Економічна теорія: 
підручник / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. 
Захаріна, С. В. 
Тищенко, О. В. 



Іванюк, І. В. Кравець, 
Н. С. Пугачова // Київ: 
Вид-во Ліра-К, 2020.  
450 с. 
4. Кравець І.В. 
Використання 
інформаційних 
технологій навчання 
при викладанні 
фундаментальних 
наук, зокрема курсу 
економічної теорії. 
Інновації в науці та 
освіті: виклики 
сучасності / О.Ю 
Пригара, О.О. 
Гордійчук, О.О 
Фастовець, І.В. 
Кравець та ін.. 
Польща. Варшава. 
Theological Academy of 
the University of 
Cardinal Stefan 
Vyshinsky in Warsaw, 
2018. 209 с. С. 30-36.

пп. 8:
1. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми на 2021-2025 рр. 
«Публічне управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», (номер 
державної реєстрації 
0121U100652 від 
21.01.2021 р).

пп. 10: 
1. Залучений для 
проведення занять та 
відповідльний 
виконавець 
держзамовлення 
НАДС на підвищення 
кваліфікації 
держслужбовців 
(наказ  № 275 від 
10.12. 2020 р.).

пп. 12:
Авторські свідоцтва 
(співавтор)
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99443 від 
03.09.2020 р. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру – 
Навчальний посібник 
«Публічне управління 
та адміністрування» / 
О. В Скидан та ін. 
Авторське право і 
суміжні права. 
Офіційний бюлетень 
№ 61, 2020. С. 34.
2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99444 від 
03.09.2020 р. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру – 
Підручник 
«Економічна теорія» / 



В. П. Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. 
Захаріна, С. В. 
Тищенко, О. В. 
Іванюк, І В. Кравець, 
Н. С. Пугачова. 
Авторське право і 
суміжні права. 
Офіційний бюлетень 
№ 61, 2020. С. 34-35.
3. Подано до 
Укрпатент на 
реєстрацію авторських 
прав. Знаходяться на 
розгляді. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру. 
Публічна служба : 
навч. посіб. / В. П. 
Якобчук, Н. В. Дацій, 
А. Б. Войтенко, І. В. 
Кравець, О. В. 
Захаріна, О. В. Іванюк, 
А. В. Дяченко, Н. С. 
Пугачова – Київ: 
Видавництво Ліра-К, 
2021. – 394 с.
4. Подано до 
Укрпатент на 
реєстрацію авторських 
прав. Знаходяться на 
розгляді. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру. 
Економіка публічного 
сектору : навч. посіб. / 
В.П. Якобчук, Л.І. 
Симоненко , В.А. 
Довженко, Є.І. 
Ходаківський, І.Л. 
Литвинчук О.В. 
Захаріна, С.В. 
Тищенко, О.В. Іванюк, 
І.В. Кравець, Н.С. 
Пугачова, О.П. 
Власенко, Ю.В. 
Золотницька, О.П. 
Русак; за заг. ред. В.П. 
Якобчук. – Київ : 
Видавництво Ліра-К, 
2021. – 496 с.
5. Подано до 
Укрпатент на 
реєстрацію авторських 
прав. Знаходяться на 
розгляді. 
Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру. 
Інструменти мікро- і 
макроекономіки в 
публічному 
управлінні : навч. 
посіб. / В.П. Якобчук, 
Є.І. Ходаківський, І.Л. 
Литвинчук, 
Л.І.Симоненко , В.А. 
Довженко, О.В. 
Захаріна, С.В. 
Тищенко , О.В. 
Іванюк, І.В. Кравець, 
Н.С. Пугачова; за заг. 
ред. В.П. Якобчук. – 
Київ : Видавництво 
Ліра-К, 2021. – 406 с.



пп. 13:
Лекції, методичні 
рекомендації, 
посібники:
1. Кравець І.В. 
Економічна теорія: 
Конспект лекцій: для 
здобувачів першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир., Поліський 
національний 
університет, 2020 / 
Укладач: І.В. Кравець. 
112 с.
2. Кравець І.В. 
Економічна теорія: 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять 
студентів для 
здобувачів першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир, Поліський 
національний 
університет, 2020. 24с.
3. Кравець І.В. 
Економічна теорія: 
Методичні 
рекомендації до 
самостійних занять та 
дистанційної роботи 
студентів для 
здобувачів першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир., Поліський 
національний 
університет, 2020 / 
Укладач: І.В. Кравець. 
24с.

пп. 14
1. Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Економіка 
публічного сектору: 
теорія та практика» з 
2019 р.

пп. 15
Дискусійні публікації 
з наукової тематики:
1. Якобчук В.П., 
Симоненко Л.І., 
Кравець І.В. 
Використання 
інструментів мікро- та 
макроекономіки в 
підготовці фахівців в 
сфері публічного 



управління 
територіями. 
Механізми управління 
розвитком територій: 
зб. наукових праць. 
Житомир. Поліський 
національний 
університет, 2020. 512 
с. С.165-168.
2. Якобчук В.П., 
Симоненко Л.І., 
Кравець І.В. 
Іноземний досвід 
посилення 
економічної складової 
в підготовці фахівців з 
публічного 
управління. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
матеріали ІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. за 
міжнар. участю (м. 
Житомир, 23 черв. 
2020 р.). Житомир, 
2020. С. 54-58.
3. Ходаківський Є.І., 
Іванюк О.В., Кравець 
І.В., Захаріна О.В. 
Регулювання, 
координація та 
адміністрування 
конфліктів у 
публічному 
управлінні 
земельними 
відносинами. Наукові 
читання – 2020: зб. 
тез доповідей наук.-
практ. конф. Науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених ННІ економіки 
та агробізнесу 
Поліського 
національного 
університету. 
Житомир. Поліський 
національний 
університет, 2020. 346 
с. С.74-75.
4. Кравець І.В. 
Економічне та 
ноосферне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрних 
підприємств. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
національних 
економік: від мікро- 
до макрорівня: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Одеса, 
8 квітня 2016 р.) / за 
ред. Коваленко М.П., 
Деркач Т.В., 
Кобилянської А.В. 
Одеса: МГУ. 2016. 292 
с. С. 168-171.
5. Кравець І.В. 
Стартап: теоретичний, 
практичний та 



правовий аспект. 
Інтелектуальна 
економіка: глобальні 
тенденції та 
національні 
перспективи: 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції. 
Житомир. ЖНАЕУ. 
2016. 432 с. С.274-284.
6. Кравець І.В. 
Інноваційне 
підприємництво в 
Україні: реалії та 
перспективи. 
Економіка 
підприємства: теорія і 
практика 
[Електронний ресурс]: 
зб. матеріалів VІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. Київ. КНЕУ. 
2016. С. 40-42.
7. Кравець І.В. 
Аутсорсинг як засіб 
підвищення 
ефективності 
функціонування 
сільськогосподарських 
підприємств. 
International Scintific-
Practical Conference. 
Modern 
Transformation of 
Economics and 
Management in the Era 
of Globalization: 
Conference 
Proceedings. 
January29, 2016. 
Klaipeda: Baltija 
Publishing. 352 pages. 
Р. 123-127.

пп. 16:
1. З 2018 р. по 
теперішній час є 
асоційованим членом 
Житомирської 
регіональної асоціації 
об’єднаних 
територіальних 
громад, надає 
інформаційно-
консультаційні 
послуги об’єднаним 
територіальним 
громадам 
Житомирської області 
з питань розробки та 
реалізації стратегій 
розвитку та 
публічного 
управління 
територіями (довідка 
№2313 від 31.12.2020).
2. З 01.02. 2018 р. по 
теперішній час є 
членкинею 
Міжнародної 
Громадської 
Організації «Україна-
Польща-Німеччина» 
як радник з питань 
економічного 
забезпечення та 
розробки стратегій 
управління проєктами 
співпраці між 



органами місцевого 
самоврядування 
України, Польщі, 
Німеччини (довідка 
№5/21 від 18.01.2021).

пп. 18:
З 2017 р. по 
теперішній час надає 
наукове 
консультування (на 
безоплатній основі) 
Глибочицькому 
сільському голові 
Житомирського 
району Житомирської 
області, Сокальському 
С.В., в частині 
стратегічних напрямів 
соціально-
економічного 
розвитку 
територіальної 
громади (довідка 
№2311 від 31.12.2020).

18287 Ткаченко 
Павло 
Петрович

завідувач, 
Основне 
місце 
роботи

Технологічний Диплом 
спеціаліста, 
Вінницький 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

Островського, 
рік закінчення: 

1986, 
спеціальність:  

початкове 
військове 

навчання і 
фізичне 

виховання, 
Атестат 

доцента AД 
004018, 
виданий 

22.02.2020

34 Фізичне 
виховання

Кандидат 
педагогічних наук

Кандидат 
педагогічних наук  зі 
спеціальності «Теорія 
та методика навчання 
(фізична культура, 
основи здоров’я) з 
2017 р. Дисертацію на 
тему « Розвиток 
силових якостей 
студентів засобами 
гирьового спорту в 
процесі фізичного 
виховання»  захищено  
27 червня 2017 року в 
Національному 
педагогічному 
університеті імені М. 
П. Драгоманова (м. 
Київ), отримано 
диплом ДК № 045589 
від 12 грудня 2017 
року.

Атестат доцента  
виданий 20.06.2019 р. 

 Підвищення 
кваліфікації
Закордонне 
стажування 8-
12.10.2019 р. в 
інституті спорту та 
фізичної культури 
Університету 
економіки в м. 
Бидгощі (Польща)  
обсягом (180 год. 6 
кредитів  ECTS) 
Сертифікат NR ISIKF 
/2019/54 від  
12.10.2019 року.

30. Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.1: 



1. Prontenko K., Griban 
G,, Tymoshenko O., 
Bezpaliy S., Kalynovskyi 
B., Kulyk T., Prontenko 
V., Domina Zh., 
Tkachenko P., 
Andreychuk V,, 
Kozenko S., 
Bloshchynskyi I. 
Methodical system of 
kettlebell lifting 
training of cadets 
during their physical 
education. 
International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology. 2019. Vol. 8 
(3.1). P. 240 - 248. Doi: 
10.26655/IJAEP.2019.1
0.1. (Web of Sience). 
2. Prontenko K., Griban 
G., Yavorska T., 
Malynskyi I., 
Tkachenko P., 
Dzenzeliuk D.,  
Terentieva N., Khatko 
A., Lytvynenko A., 
Pustoliakova L., Bychuk 
O.,  Okhrimenko I., 
Yuriev S., Prontenko V., 
Bloshchynskyi I. 
Dynamics of respiratory 
system indices of cadets 
of higher military 
educational institutions 
during kettlebell lifting 
training. International 
Journal of Applied 
Exercise Physiology. 
2020. Vol.9,  No.1. P. 
16-24. Doi: 
10.26655/IJAEP.2020.1
.9 (Web of Sience).  
3. Prontenko K., Griban 
G., Medvedeva I., 
Okhrimenko I., Yuriev 
S., Dzenzeliuk D., 
Kuznіetsova O., 
Yavorska T., Dovgan N., 
Tkachenko P., Khatko 
A., Mozolev O. 
Development of cadets’ 
physical qualities 
during various sports 
activities. Revista 
Dilemas 
contemporáneos: 
Educación, Política y 
Valores. 2019. Year 7, 
Edición Especial.  Art. 
13. P. 1 - 18. DOI: 
https://doi.org/10.4637
7/dilemas.v31i1.1014.  
(Web of Sience).
 4. Griban G., 
Prontenko K., Yavorska 
T., Bezpaliy S., Вublei 
T., Marushchak M., 
Pustoliakova L., 
Andreychuk V., 
Tkachenko P,, 
Zhukovskyi Ye,, 
Baldetskiy A., 
Bloshchynskyi I. Non-
traditional means of 
physical training in 
middle school physical 
education classes. 
International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology. 2019. Vol. 8 



(3.1). P. 224 - 232. Doi: 
10.26655/IJAEP.2019.1
0.1. (Web of Sience). 
5. Tymoshenko O., 
Arefiev V., Griban G., 
Domina Zh., Вublei T., 
Bondar T., Tymchyk M., 
Tkachenko P., Bezpaliy 
S., Prontenko 
K.Characteristics of the 
motivational value-
based attitude of 
students towards 
physical education. 
Revista Dilemas 
contemporáneos: 
Educación, Política y 
Valores. 2019. Year 7, 
Edición Especial. Art. 
11. P. 1 - 21. DOI: 
https://doi.org/10.4637
7/dilemas.v29i1.1880 .  
(Web of Sience). 
6. Prontenko K., Griban 
G., Bloshynskyi I., 
Boyko D., Loiko O.,  
Andreychuk V.,  
Npvitska I., Tkachenko 
P. Development of 
power qualities of 
cadets of Ukrainian 
higher military 
educational institutions 
during kettlebell lifting 
training. Baltic Journal 
of Health and Physical 
Activity. 2019. Vol. 
11(3). P. 27 – 38. DOI: 
10.29359/BJHPA.11.3.0
4. (Web of Sience).  
7. Prontenko K., Griban 
G., Aloshyna A., 
Bezpalyi S., Yavorska 
T., Hryshchuk S.,  
Tkachenko P., 
Dzenzeliuk D., 
Bloshchynskyi I. The 
physical development 
and functional state as 
the important 
component of the 
students` health. 
Wiadomości Lekarskie. 
2019. T. LXXII, nr 12 
cz. I. P. 2348 - 2353. 
http://ir.znau.edu.ua/h
andle/123456789/1004
3. (Scopus). 
8. Griban G., 
Tymoshenko O., Arefiev 
V., Sushchenko L., 
Domina Z., Malechko 
T.,  Zhuravlov I., 
Tkachenko P., 
Baldetskiy A., 
Prontenko K. The role 
of physical education in 
improving the health 
status of students of 
special medical groups. 
Wiadomości 
Lekarskie.2020. T. 
LXXIII, nr 3. P. 534 – 
540.   DOI: 
10.36740/WLek202003
125. (Scopus). 
9. Prontenko K., Griban 
G., Dovgan N., Loiko O., 
Andreychuk V., 
Tkachenko P.,  
Dzenzeliuk D., 



Bloshchynskyi I. 
Students’ health and its 
interrelation with 
physical fitness level. 
Sport Mont.2019. Vol. 
17(3). P. 41 – 46. DOI: 
10.26773/smj.191018(Sc
opus). 
10.Griban, G.,  
Myroshnychenko, M.,  
Tkachenko, P.,  
Yavorska, T.,  Kolesnyk, 
N.,  Novitska,I.,  
Verbovskyi, I. (2020). 
Bad habits and their 
impact on students’ 
health. Wiadomości 
Lekarskie, 73 (11), 
2386-2395. DOI:  
10.36740/WLek2020111
11(Scopus). 

пп.2: 
1. Грибан Г. П., 
Ткаченко П. П., 
Краснов В. П.  
Особливості 
формування 
мотиваційно-
ціннісного ставлення 
студентів до занять із 
гирями під час 
навчально-виховного 
процесу з фізичного 
виховання. Вісник 
Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету імені Т. 
Г. Шевченка. «Серія: 
Педагогічні науки». 
2017. Вип. 147, т. 1. С. 
86-89.
2. Грибан Г. П., 
Краснов В. П., 
Ткаченко П. П., 
Опанасюк Ф. Г. 
Інформаційна 
значущість розвитку 
силових якостей у 
фізичній 
підготовленості 
студентської молоді. 
Вісн. Чернігів. нац. 
пед. ун-ту. Сер. Пед. 
науки. Фізичне 
виховання та спорт. 
2018. Вип. 154, т. 1.  С. 
59-62.
3. Грибан Г. П., 
Ткаченко П. П., 
Пантус О. О., 
Ободзінська О. В. 
Технологія розвитку 
силових якостей 
студентів-чоловіків у 
навчально-виховному 
процесі з фізичного 
виховання. Наук. 
часопис. Сер. 15. 
Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). 
2018. Вип. 7 (101). С. 
23-26.
4. Грибан Г. П., 
Ткаченко П. П. Оцінка 
якості знань у 
студентів після 
застосування 



методики розвитку 
силових якостей 
засобами гирьового 
спорту. Наук. часопис. 
Сер. 15. Науково-
педагогічні проблеми 
фізичної культури 
(фізична культура і 
спорт). 2019. Вип. 3К 
(110). С. 165-168.
5. Грибан Г. П., 
Ткаченко П. П., 
Краснов В. П.  
Методика підготовки 
студентів з різними 
вихідними рівнями 
фізичної 
підготовленості у 
гирьовому спорті. 
Наук. часопис. Сер. 15. 
Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). 
2020. Вип. 3К (123). С. 
120 -125. 

пп. 3. 
1. Історичні витоки 
становлення та 
розвитку хортингу в 
Україні / О. О. Пантус, 
П. П. Ткаченко, А. П. 
Денисовець [та ін.] // 
Фізичне виховання : 
проблеми та 
перспективи : 
монографія / за заг. 
ред. проф. Г. П. 
Грибана. Житомир : 
Рута, 2020. С. 109- 117. 
2. Ткаченко П. П. 
Технологія 
застосування вправ з 
гирями у навчальному 
процесі з фізичного 
виховання студентів / 
Фізичне виховання : 
проблеми та 
перспективи : 
монографія / за заг. 
ред. проф. Г. П. 
Грибана. Житомир : 
Рута, 2020. С. 233 - 
247.

пп.13: 
1. Основи фізичної 
підготовки студентів у 
гирьовому спорті : 
методичні 
рекомендації / П. П. 
Ткаченко, Ф. Г. 
Опанасюк, Г. П. 
Грибан, Т. О. 
Білоскаленко. 
Житомир : ПП «Рута», 
2019. 40 с. 
2. Основи навчання 
студентів техніці 
виконання класичних 
вправ у гирьовому 
спорті : методичні 
рекомендації / П. П. 
Ткаченко, Ф. Г. 
Опанасюк, Г. П. 
Грибан, Т. О. 
Білоскаленко. 
Житомир : ПП «Рута», 
2019. 28 с.
3. Харчування та 



поповнення запасів 
рідини у гирьовиків 
під час тренування : 
методичні 
рекомендації / П. П. 
Ткаченко, Ф. Г. 
Опанасюк, Г. П. 
Грибан, Т. О. 
Білоскаленко. 
Житомир : ПП «Рута», 
2019. 28 с.

пп.14:
Тренер секції з 
гирьового спорту 
ЖНАЕУ.
1-4.04.16 м. Київ. 
Чемпіонат України з 
гирьового спорту 
серед юніорів. Євгеній 
Колесник 
(технологічний 
факультет), майстер 
спорту України. – І 
місце.11-15.05.16 м. 
Гданськ. Чемпіонат 
Європи з гирьового 
спорту. Євгеній 
Колесник – ІІ місце.
7-9.10.16 м. 
Святогірськ. 
Всеукраїнські сільські 
спортивні ігри 
України з гирьового 
спорту серед 
найкращих 
спортсменів ВФСТ 
«Колос» АПК України 
– ІІІ місце.9-11.12.16 м. 
Львів. XVI 
Всеукраїнський турнір 
з гирьового спорту 
присвячений пам’яті 
кандидата 
педагогічних наук, 
професора, майстра 
спорту Резнікова Юрія 
Олексійовича – ІІІ 
місце.7-8.10.17 м. 
Полтава. Євгеній 
Колесник. Чемпіонат 
України з гирьового 
спорту – ІІ місце 
(особисте), ІІІ місце 
(командне).15-19.11.17 
м. Сеул. Євгеній 
Колесник. Чемпіонат 
світу з гирьового 
спорту – ІІІ місце 
(особисте), ІІ місце 
(командне). Під 
керівництвом 
Ткаченка П. П. 
Євгеній Колесник 
виконав норматив 
майстра спорту 
України з гирьового 
спорту.

пп.15: 
1. Ткаченко П. П., 
Скорий О. С., Курилло 
Т. В., Пилипчук П. Б. 
Фізичне виховання 
студентів на основі 
особистісно-
орієнтованого вибору 
виду рухової 
активності. 
Громадське здоров’я: 
проблеми та 



перспективи розвитку 
: зб. матеріалів тез 
наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, 29 
листоп. 2018 р. Острог 
: Нац. ун-т «Острозька 
академія», 2018. С. 
164-165.
2. Грибан Г. П., 
Яворская Т. Е., 
Ткаченко П. П., 
Опанасюк Ф. Г. 
Методическая система 
физического 
воспитания как 
составляющая спорта 
для всех. 
Олимпийский спорт и 
спорт для всех : 
материалы XXII 
Международного 
научного конгресса, 
(Тбилиси, 25 – 28 окт. 
2018 г.). Тбилиси : 
ГУУФС, 2018. С. 424 - 
428. 
3. Ткаченко П. П., 
Скорий О. С., Пантус 
О. О. Розвиток 
силових якостей у 
студентів-чоловіків 
вправами з гирями. 
Спортивна наука – 
2019 : зб. наук. пр. V 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 15травн. 2019 р. 
Житомир : Євенок О. 
О., 2019. С. 67- 71. 
4. Грибан Г. П., 
Ткаченко П. П., 
Опанасюк Ф. Г., 
Скорий О. С., 
Білоскаленко Т. О. 
Активізація 
навчально-виховного 
процесу з фізичного 
виховання студентів 
засобами гирьового 
спорту. Основи 
побудови 
тренувального 
процесу в циклічних 
та екстремальних 
видах спорту : зб. 
наук. пр. 2019. Вип. 3. 
С. 140-145.
5 Грибан Г., Ткаченко 
П., Білоскаленко Т. 
Гирьовий спорт як 
основа розвитку 
силових якостей 
студентів закладів 
вищої освіти. 
Актуальні проблеми 
фізичної культури і 
спорту в сучасному 
суспільстві : зб. наук. 
праць II Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
уч., 29 жовт. 2020 р. 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2020. С. 163 -166 .Вип. 
3. С. 140- 145.

пп.17: 
Досвід практичної 
роботи (34 роки) 
працює за професією, 
що відповідає за 
змістом навчальної 



дисципліни.

137888 Хант Галина 
Олександрів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 
(німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
071 Облік і 

оподаткування,
Атестат 

доцента AД 
005524, 
виданий 

26.11.2020

14 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням 

Кандидат 
філологічних наук

Диплом кандидата 
філологічних наук ДК 
№ 024270 від 
23.09.2014 року за 
спеціальністю 
10.02.04 «Германські 
мови» Тема: 
«Національно-
марковані концепти у 
німецькій 
фразеологічній 
картині світу» 

Атестат доцента AД 
005524, виданий 
26.11.2020 р. 

Підвищення 
кваліфікації
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/011339-20 
від 28.02.2020 р. 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України за темою: 
«Упровадження у 
навчальний процес 
інтерактивних методів 
навчання при 
викладанні 
дисципліни «Ділова 
іноземна мова 
(німецька)» (150 год.).

30. Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп.1:
1) Romanchuk, L., 
Fedonuk, T., & Khant, 
G.  Radiomonitoring of 
plant products and soils 
of Polissia during the 
long-term period after 
the disaster at the 
Chornobyl Nuclear 
Power Plant. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. 2017.  
8(3). Р. 444-454.  (Web 
of Science) 
2) Lyudmila 
Romanchuk, Tatyana 
Fedonyuk, Viktor 
Pazych, Roman 
Fedonyuk, Galina 
Khant, Anatoly Petruk 
Assessment of the 
stability of aquatic 
ecosystems 
development on the 
basis of indicators of 



the macrophytes 
fluctuating asymmetry. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 2018. 
Vol. 4, No. 10 (94). P. 
54 -61. (Scopus )
3) Galina Khant, 
Distribution and 
ecological growth 
conditions of 
Utricularia australis R. 
Br. in Ukraine. Journal 
of Water and Land 
Development, 2021, No. 
48 (I–III): 32-47. (Web 
of Science).

пп.3:
1) Хант Г. О., 
Лазаренко І. С., 
Коновалова В. А. 
Англійська мова. 
Навчальний посібник 
для студентів 
аграрних 
спеціальностей вищих 
аграрних навчальних 
закладів. Житомир : 
Вид-во ЖНАЕУ, 2017. 
118 с. 
2) Хант Г. О., Мороз 
М. В. Німецька мова. 
Навчальний посібник. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 160 с.

пп.5:
2016 - 2019 роки – 
асистент проекту 
«Німецько-українська 
співпраця в галузі 
органічного 
землеробства».

пп.8:
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України – видання 
«Наукові горизонти» 
2. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Когнітивно-
прагматичний аспект 
вивчення 
комунікативної 
діяльності» (держ. 
реєстр. номер  
0119U103683).

пп.9:
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
відділення 
«Мовознавство» у 
2017-2018 рр. Накази 
№25 і №32 
Управління освіти і 
науки Житомирської 
обласної державної 
адміністрації від 
01.02.2017 р. та 
02.02.2018 р. 



відповідно.

пп.10:
З 2016 року – 
завідувач кафедри 
іноземних мов 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету.

пп.14:
З 2016 року – керівник 
наукового гуртка 
«Academic Writing». 
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з німецької 
та англійської мови.

пп.17:
Перекладацька 
діяльність протягом 
10 років. 
З 2007 року працює в 
перекладацькій 
агенції «Great» на 
посаді перекладача 
(німецька, англійська 
мови)

373892 Дяченко 
Андрій 
Васильович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 
"Юридична 

академія 
України імені 

Ярослава 
Мудрого", рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
магістра, 

Національна 
академія 

державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

8.15010003 
управління 
суспільним 
розвитком, 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
072 Фінанси, 

банківська 
справа та 

страхування, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 057107, 

виданий 

0 Правові основи 
публічного 
управління та 
адмініструванн
я

Кандидат наук з 
державного 
управління

Спеціальність – 
25.00.02 – Механізми 
державного 
управління. (ДК № 
057107 від 02 липня 
2020 р.), тема: 
«Механізми інтеграції 
внутрішньо 
переміщених осіб в 
України».

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп. 2
1. Дяченко А.В. 
Теоретичні основи 
дослідження 
державної міграційної 
політики: аналіз 
понятійно-
категоріального 
апарату. Державне 
управління та місцеве 
самоврядування : зб. 
наук. пр. / редкол. : С. 
М. Серьогін (голов. 
ред.) [та ін.].  
Дніпропетровськ : 
ДРІДУ НАДУ, 2017. 
Вип. 2 (33).  С. 6- 13. 
2. Дяченко А.В. 
Нормативно-правові 
засади державної 
політики реінтеграції 



02.07.2020 внутрішньо 
переміщених осіб в 
Україні. Публічне 
управління: теорія та 
практика: 
електронний збірник 
наукових праць.  № 2 
(16). 2016. URL: 
http://www.dridu.dp.u
a/zbirnik/2016-02(16) 
3. Дяченко А.В. 
Соціальні аспекти 
реінтеграції 
внутрішньо 
переміщених осіб в 
Україн.  Державне 
управління та місцеве 
самоврядування: зб. 
наук. пр. /редкол. : С. 
М. Серьогін (голов. 
ред.) [та ін.]. 
Дніпропетровськ : 
ДРІДУ НАДУ, 2017. 
Вип. 3 (34).  С. 84- 89. 
4. Попок А.А., 
Дяченко А.В. 
Визначення статусу 
біженців та 
внутрішньопереміщен
их осіб: зарубіжний 
досвід. Аспекти 
публічного 
управління = 
PublicAdministrationAs
pects. 2017. Том 5. № 
3-4 (2017): 41-42: URL: 
https://aspects.org.ua/i
ndex.php/journal/ 
issue/archive. 
Особистий внесок: 
визначено та 
обґрунтовано 
особливості 
інтерпретації статусу 
біженців та 
внутрішньо 
переміщених осіб. 
5. Дяченко А.В. 
Інституційний 
механізм інтеграції 
внутрішньо 
переміщених осіб. 
Аспекти публічного 
управління = 
PublicAdministrationAs
pects.  2017. Том 5. № 
12 (2017): URL: 
https://aspects.org.ua/i
ndex.php/journal/articl
e/view/384/377. 
6. Дяченко А.В. 
Напрями підвищення 
рівня інтеграційної 
спроможності 
внутрішньо 
переміщених осіб в 
Україні. Державне 
управління та місцеве 
самоврядування : зб. 
наук. пр. / редкол. : С. 
М. Серьогін (голов. 
ред.) [та ін.].  
Дніпропетровськ : 
ДРІДУ НАДУ, 2018. 
Вип. 3 (38). С. 62- 68. 
7. Дяченко А.В. 
Концептуальные 
аспекты интеграции 
внутренне 
перемещенных лиц в 
Украине. Legea și viața 



(“Закон и Жизнь”): 
междунар. науч.-
практ. правовой журн. 
[Республика 
Молдова]. 2018. 
Сентябрь.  С. 12-20.

пп. 3:
Навчальні посібники, 
монографії:
1. Дяченко А.В.. 
Правові основи 
публічної служби. 
Публічна служба : 
навч. посіб. / за ред. : 
В. П. Якобчук. Київ : 
Видавництво Ліра-К, 
2021. с. 394. С. 48-55.

пп. 8:
1. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми на 2021-2025 рр. 
«Публічне управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», (номер 
державної реєстрації 
0121U100652 від 
21.01.2021 р). 
виконавець.

пп. 13:
Лекції, методичні 
рекомендації, 
посібники:
1. Дяченко А.В. 
Правові основи 
публічного 
управління та 
адміністрування : 
Конспект лекцій: для 
здобувачів першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир., Поліський 
національний 
університет, 2020 / 
Укладач: А.В. 
Дяченко. 70 с.
2. Дяченко А.В. 
Правові основи 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять 
студентів для 
здобувачів першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир, Поліський 
національний 
університет, 2020. 24с.
3. Дяченко А.В. 
Правові основи 



публічного 
управління та 
адміністрування: 
Методичні 
рекомендації до 
самостійних занять та 
дистанційної роботи 
студентів для 
здобувачів першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спец. 281 «Публічне 
управління та 
адміністрування». 
Житомир., Поліський 
національний 
університет, 2020 / 
Укладач: А. В. 
Дяченко. 24с.

пп. 15
Дискусійні публікації 
з наукової тематики:
1. Дяченко А.В. 
Європейський досвід 
регулювання прав 
біженців та 
внутрішньо 
переміщених осіб.  
Актуальні проблеми 
європейської 
інтеграції та 
євроатлантичного 
співробітництва 
України: мат-ли 14-ї 
регіон. науково-
практичної конф. (18 
травня 2017 р., м. 
Дніпропетровськ. С. 
216 - 219. URL: 
http://www.dbuapa.dp.
ua/konf/konf_dridu/2
017_05_18_ 
material_PEI.pdf. 
2. Дяченко А.В. Захист 
внутрішньо 
переміщених осіб в 
Україні як складова 
гуманітарної 
політики. 
Взаємозв’язок 
політики і управління: 
теоретичний і 
прикладний аспект : 
зб.матеріалів 
Круглого столу, 02 
червня 2017 р., м. 
Дніпропетровськ. 
Дніпропетровськ. : 
ДРІДУ НАДУ, 2017. 
С.59-62. URL: 
http://www.dbuapa.dp.
ua/konf/konf_dridu/2
017_06_02_fsdu_ 
round_table_material.p
df. 
3. Дяченко А.В. 
Механізми 
розв’язання 
житлового питання 
внутрішньо 
переміщених осіб в 
Україні. 
Реформування 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
теорія, практика, 



міжнародний досвід: 
мат-ли Всеукраїнської 
науковопрактичній 
конференції за 
міжнародною участю  
(Одеса, 28 жовтня 
2016 р.) С. 21-22. : 15 
URL: 
http://www.oridu.odess
a.ua/9/buk/new_01_11
_16.pdf. 
4. Дяченко А.В. 
Міжнародні 
принципи вирішення 
проблеми вимушено 
переміщених осіб. 
Актуальні проблеми 
європейської 
інтеграції та 
євроатлантичного 
співробітництва 
України: мат-ли 13-ї 
регіон. 
науковопрактичної 
конф. (19 травня 2016 
р., м. 
Дніпропетровськ. С. 
161 - 165.  URL: 
http://www.dbuapa.dp.
ua/konf/konf_dridu/2
016_05_19_material_ 
PEI.pdf. 
5. Дяченко А.В. 
Реалізація 
позитивного 
потенціалу вимушеної 
внутрішньої міграції 
населення на 
регіональному рівні в 
Україні. Управління 
інноваційним 
розвитком територій : 
матеріали наук.-
практ. конф. за 
міжнар. участю, м. 
Дніпропетровськ, 30 
жовт. – 30 листоп. 
2016 р. / за заг. ред. 
Ю. П. Шарова. Д. : 
ДРІДУ НАДУ, 2016. С. 
138 – 141. URL: 
http://dridu.dp.ua/kon
f/konf_dridu/2016_11_
30_mater_mup_.pdf. 
6. Дяченко А.В. 
Соціальний захист 
внутрішньо 
переміщених осіб в 
Україні  Державне 
управління в Україні: 
історія 
державотворення, 
виклики та 
перспективи : 
матеріали VІІ Міжнар. 
наук. 16 конф. 
аспірантів та 
докторантів із 
державного 
управління. 27 трав. 
2016 р. Одеса : ОРІДУ 
НАДУ, 2016. С. 92-96. 
7. Дяченко А.В. 
Способи вирішення 
соціальних проблем 
внутрішньо 
переміщених осіб на 
регіональному рівні  : 
мат-ли Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції Публічне 



управління у 
забезпеченні сталого 
розвитку країни: 
збірник тез науково-
практичної 
конференції за 
міжнародною участю 
(в рамках ІІІ щорічної 
науково-освітньої 
виставки “Публічне 
управління ХХІ” 
приуроченої до 
Всесвітнього дня 
науки), (Харків, 24 
листопада 2016 р.):  
URL: 
http://www.kbuapa.kh
arkov.ua/e-
book/conf/2016-
5/doc/4/32.pdf. 
8. Дяченко А.В. 
Шляхи вирішення 
проблеми внутрішньо 
переміщених осіб: 
деякі уроки із 
зарубіжного досвіду. 
Проблеми управління 
соціальним і 
гуманітарним 
розвитком. Державне 
управління освітою: 
виклики часу: матер. 
VІІІ регіон. наук.-
практ. конф. за 
міжнар. участю / за 
заг. ред. 
С.О.Шевченка. Д. : 
ДРІДУ НАДУ, 2015. 
456 с. С.180 -183. 
9. Дяченко А.В. 
Реінтеграція 
внутрішньо 
переміщених осіб в 
Україні: соціальний 
вимір. Публічне 
управління: проблеми 
та перспективи: 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., 27 
жовт. Харків : ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця, 2017. C. 
16- 20. 
10. Дяченко А.В. 
Соціальна адаптація 
внутрішньо 
переміщених осіб.  
Проблеми управління 
соціальним і 
гуманітарним 
розвитком: матеріали 
ХІ регіон. наук.-практ. 
конф. за міжнар. 
участю / за заг. ред. О. 
Б. Кірєєвої.  
Дніпропетровск: 
ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 
341 -344. – 
URL:http://www.dridu.
dp.ua/konf/konf_dridu
/2017%20Material_Soci
al_develop.pdf. 
11. Дяченко А.В. 
Соціальна адаптація 
внутрішньо 
переміщених осіб в 
територіальних 
громадах. 
Реформування 
публічного 
управління та 
адміністрування: 



теорія, практика, 
міжнародний досвід: 
матеріали Всеукр. 
наук.- практ. конф. за 
міжнар. участю, 
Одеса, 27 жовт. 2017 р. 
Одеса, 2017. C. 180. 
12. Дяченко А.В. 
Соціальні проблеми у 
територіальних 
громадах під час 
реінтеграції 
внутрішньо 
переміщених осіб. 
Децентралізація 
публічного 
адміністрування в 
умовах інтеграції 
України до 
європейської 
спільноти: проблеми 
17 та перспективи: 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. 6-7 
жовт. 2018 р. м. 
Сєвєродонецьк. – 
Сєвєродонецьк, 2018. 
С. 70-72.

пп. 16:
1. Адвокат в 
адвокатському бюро 
«ДЯЧЕНКО І 
ПАРТНЕРИ»
2. Експерт  в 
Житомирському 
регіональному 
відділенні Асоціації 
міст України

пп. 18:
Регіональний 
консультант з 
юридичних питань 
(проект «Пульс», який 
впроваджує Асоціація 
міст України за 
підтримки USAID).

151295 Булуй 
Олексій 
Григорович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047025, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
038183, 
виданий 

03.04.2014

16 Інформаційні 
технології в 
управлінні

Кандидат 
економічних наук,

Кандидат 
економічних наук, ДК 
№ 047025, 02.07.2008 
р., спеціальність 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), тема 
дисертаційної роботи: 
«Економічна 
ефективність 
діяльності 
сільськогосподарських 
кооперативів».

Доцент кафедри 
менеджменту 
інвестиційної 
діяльності, 12ДЦ № 
038183, 03.04.2014 р.,

Підвищення 
кваліфікації:
� Сертифікат 
Цифрова грамотність 
державних службовців 
1.0. на базі 
інструментів Google



� Сертифікат ArcGIS 
базовий
� 12.10.2020–
31.03.2021, 
Краківській 
сільськогосподарськи
й університет ім.Гуго 
Коллонтая, Польща, 
сертифікат, тема: 
«Інновації у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України»;
� 08.04.2016 р., 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної 
освіти, свідоцтво 
12СПВ 187625, тема: 
«Роль навчальної 
дисципліни у 
формуванні 
професійних 
компетентностей 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери» (150 
год.);
� 26–28.08.2020 р., 
Міністерство освіти і 
науки України, 
міністерство цифрової 
трансформації 
України, ГО 
«Платформа 
інноваційного 
партнерства» (YEP), 
сертифікат учасника 
тренінгу «Інноваційне 
підприємництво та 
управління стартап 
проектами»;
� 16.11.2017–
21.12.2017 р., 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, Науковий 
парк «Стале 
природокористування 
та якість життя», ННІ 
післядипломної 
освіти, сертифікат 
учасника тренінгу 
«Вступ до 
інноваційного 
бізнесу» Стартап 
школи НУБіП України 
(150 год).

п.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:

пп. 1:
1. Prysiazhniuk Oksana, 
Plotnikova Maria, Buluy 
Oleksiy, Yakobchuk 
Volodymyr 



Reurbanization as a 
solution of socio-
environmental and 
economic problems. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and Infrast 
ructure Development. 
2020. Vol. 42. No. 1. P. 
41–50.
2. Prysiazhniuk Oksana, 
Plotnikova Maria, Buluy 
Oleksiy Cluster 
approach in 
administration of rural 
areas. Management 
Theory and Studies for 
Rural Business and 
Infrastructure 
Development. 2018. 
Vol. 40. No. 2. P. 243–
253.

пп. 2:
1. Булуй О. Г., Якобчук 
В. П., Плотнікова М. 
Ф., Булуй В. Г. 
Інноваційно-
інформаційні 
технології управління 
соціально-
економічним 
розвитком 
територіальних 
громад. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2021. № 3. 
URL : 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/  
2. Khodakovsky, Y., 
Prysiazhniuk, O., 
Plotnikova, M., Buluy, 
O. Innovation and 
investment bases of 
management decisions 
in entrepreneurship. 
Scientific Horizons. 
2020. Vol. 08(93), P. 
21–30. doi: 
10.33249/2663-2144-
2020-93-8-21-30.
3. Войтенко А. Б., 
Плотнікова М. Ф., 
Булуй О. Г. 
Інформаційні 
технології у 
комунікації та 
взаємодії влади, 
суспільства і бізнесу у 
публічному 
управлінні, місцевому 
самоврядуванні та 
розвитку 
підприємництва. 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2021. № 2. – 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1979 
(дата звернення: 
10.03.2021). DOI: 
10.32702/2307-2156-
2021.2.38
4. Булуй О. Г., 
Плотнікова М. Ф., 
Присяжнюк О. Ф. 
Інформаційно-
інноваційні технології 



публічного 
адміністрування 
управлінських рішень 
розвитку фермерства. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. 2021. 
№47. С.42–50.
5. Войтенко А. Б., 
Ходаківський Є. І., 
Булуй О. Г., 
Плотнікова М. Ф. 
Психологічні засади 
управління 
інформаційною 
безпекою, 
інтелектуальним 
капіталом та 
інноваційним 
розвитком громад. 
Наукові перспективи. 
2021. №3(9). URL : 
http://perspectives.pp.
ua/index.php/np/about
6. Войтенко А. Б., 
Ходаківський Є. І., 
Плотнікова М. Ф., 
Довженко В. А., Булуй 
О. Г. Психологічні 
засади управління та 
планування 
інноваційним 
регіональним 
розвитком 
територіальних 
громад. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2021. №6.С.58-64 
URL: 
http://www.investplan.
com.ua/

пп. 3:
1. Якобчук В. П., 
Присяжнюк О. Ф., 
Плотнікова М. Ф., 
Булуй О. Г. Екологічні 
поселення як 
механізм управління 
багатофункціональни
м розвитком сільських 
територій. Стратегія 
інклюзивного 
сільського розвитку на 
базі громад: проекти, 
реалії та європейські 
перспективи для 
України: монографія / 
за ред. проф. Т. О. 
Зінчук. Київ: «Центр 
учбової літератури», 
2019. С. 316–334.

пп. 7:
Участь у роботі 
галузевої конкурсної 
комісії 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціалізації 
«Економіка бізнесу» з 
2020 р. по теперішній 
час

пп. 8:
� участь у розробці 
комплексної теми 
дослідження 
«Інноваційно-



інвестиційні 
імперативи в 
сучасному 
агробізнесі» 
(державний 
реєстраційний номер 
0118U002387).
� керівник науково-
дослідної роботи ПНУ 
за темою: «Кластерна 
стратегія розвитку 
аграрного сектора: 
теорія, методологія, 
моделі» (номер 
державної реєстрації 
0118U003917).

пп. 10:
� заступник з 
наукової роботи 
декана факультету 
економіки та 
менеджменту ЖНАЕУ 
з 2008 р. по 2015 р.;
� завідувач кафедри 
інноваційного 
підприємництва та 
інвестиційної 
діяльності ЖНАЕУ з 
2015 р. по 2017 р.

пп. 13:
1. Булуй О. Г. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних завдань з 
дисципліни 
«Інформаційні 
технології в 
управлінні» для 
студентів галузі знань 
07 Управління та 
адміністрування 
спеціальності 281 
Публічне управління 
та адміністрування. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 132 с.
2. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Інформаційні 
технології в 
управлінні» для 
студентів галузі знань 
07 Управління та 
адміністрування 
спеціальності 281 
Публічне управління 
та адміністрування. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 86 с.
3. Тестові завдання з 
дисципліни 
«Інформаційні 
технології в 
управлінні» для 
студентів галузі знань 
07 Управління та 
адміністрування 
спеціальності 281 
Публічне управління 
та адміністрування. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 18 с.
пп. 14:
� 2020 р. команда 
студентів у складі 
Недільської С., 
Кузмінської Н., 
Мельника М., 



Дем’янчука І. 
виборола ІІ місце у 
Всеукраїнському 
студентському 
конкурсі «Бізнес-
трамплін-2020» з 
бізнес-проєктом 
створення арт-кафе 
«Waffle-cup»;
� 2020 р. 
кваліфікаційна робота 
студента Шавловича 
О. Г. спеціальності 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» 
відзначена грамотою 
«За високий рівень 
теоретичного 
обґрунтування 
досліджуваної 
проблеми».
� 2015 р., студенти 
Повар О. та Житарюк 
А. спеціальності 
«Менеджмент 
організацій» здобули 
перемогу у 
всеукраїнському 
конкурсі серед 
студентів ВНЗ усіх 
рівнів акредитації на 
тему: «20 років 
аграрній реформі в 
Україні: досягнення і 
проблеми».

пп. 16:
З 2018 р. і до сьогодні 
є асоційованим 
членом Житомирської 
регіональної асоціації 
об’єднаних 
територіальних 
громад, консультант з 
питань інноваційного 
розвитку 
територіальних 
громад (довідка 
№2313 від 31.12. 2020 
р.)

пп. 17:
� провідний 
спеціаліст відділу 
регіонального 
прогнозування та 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення 
Головного управління 
економіки в 
Житомирській області 
(02.04.2002 р. – 
18.01.2005 р.);
� голова правління 
об’єднання 
співвласників 
багатоквартирного 
будинку «Рильського 
3» (09.11.2016 р. – по 
теперішній час).

пп. 18:
 З 2017 р. і до сьогодні 
наукове 
консультування (на 
безоплатній основі) 
Глибочицької 
сільської ради 
Житомирського 



району Житомирської 
області щодо 
інформаційного 
забезпечення 
розвитку об’єднаних 
територіальних 
громад (довідка № 
2312 від 31.12.2020 р.).

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН10.Уміти 
користуватися 
системою 
електронного 
документообігу

Переддипломна 
практика

самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

захист звіту з практики

Виробнича практика самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

захист звіту з практики

Інформаційні 
технології в 
управлінні

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

РН11.Уміти 
здійснювати пошук 
та узагальнення 
інформації, робити 
висновки і 
формулювати 
рекомендації в 
межах своєї 

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

захист кваліфікаційної 
роботи



компетенції. Атестаційний екзамен самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

екзамен

Переддипломна 
практика

самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

захист звіту з практики

Виробнича практика самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

захист звіту з практики

Державне 
адміністрування та 
захист інтелектуальної 
власності 

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації; екзамен; 
виступи на наукових заходах

Державна регіональна 
політика

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Макроекономіка робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування, 

захист курсової роботи



рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

Статистика словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Економічна теорія словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
екзамен; виступи на 
наукових заходах.

Філософія словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
реферату; залік

Макроекономіка словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен; виступи на 
наукових заходах



анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

РН12.Уміти 
налагодити 
комунікацію між 
громадянами та 
органами 
державної влади і 
місцевого 
самоврядування.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний); формування 
знань, умінь і навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Історія та культура 
України

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
реферату; залік

Ділова іноземна мова словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний); формування 
знань, умінь і навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік; 
екзамен

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 



заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний); формування 
знань, умінь і навичок.

(тестування, модульна 
контрольна робота); залік; 
екзамен

Виробнича практика самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

захист звіту з практики

Брендинг в 
публічному управлінні          

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
екзамен; виступи на 
наукових заходах

Переддипломна 
практика

самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

захист звіту з практики

РН14.Уміти 
коригувати 
професійну 
діяльність у 
випадку зміни 
вихідних умов.

Державна політика в 
сфері безпеки

робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота

захист курсової роботи

Психологія 
управління

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен



складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Фізичне виховання словесний метод (лекція, 
дискусія, інструкції і 
вказівки тощо); практичний 
метод (розучування вправ, 
ігровий, змагальний методи, 
тощо); наочний метод 
(безпосередній показ); 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
прийоми виправлення; 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий); формування 
знань, умінь і навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
перевірка рівня фізичного 
розвитку студентів; 
змагання; письмовий 
контроль (тестування, 
модульна контрольна 
робота); залік

Державна політика в 
сфері безпеки

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен; виступи на 
наукових заходах

РН09. Знати 
основи 
електронного 
урядування

Інноваційні технології 
в публічному 
управлінні

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
екзамен; виступи на 
наукових заходах



орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Публічні закупівлі словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації; екзамен

Інформаційні 
технології в 
управлінні

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

РН15. 
Застосовувати 
методи контролю 
якості у сфері 
професійної 
діяльності.

Кадрове забезпечення 
публічної служби

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен



РН16. 
Використовувати 
дані статистичної 
звітності, обліку 
та спеціальних 
досліджень у 
професійній 
діяльності.

Переддипломна 
практика

самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

захист звіту з практики

Виробнича практика самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

захист звіту з практики

Брендинг в 
публічному управлінні          

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Соціально-економічне 
планування і 
прогнозування

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
екзамен; виступи на 
наукових заходах

Національна та 
регіональна економіка          

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен; виступи на 
наукових заходах



демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Статистика словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Вища математика словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Мікроекономіка словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
екзамен



анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

захист кваліфікаційної 
роботи

Атестаційний екзамен самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

екзамен

РН13.Використовув
ати методи 
аналізу та 
оцінювання 
програм сталого 
розвитку.

Державна регіональна 
політика

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Атестаційний екзамен самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

екзамен

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

захист кваліфікаційної 
роботи

Переддипломна 
практика

самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 

захист звіту з практики



робота.
Виробнича практика самостійна робота 

(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

захист звіту з практики

Статистика словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

РН07. Уміти 
організовувати та 
брати участь у 
волонтерських/кул
ьтурноосвітніх/сп
ортивних 
проектах, 
спрямованих на 
формування 
здорового способу 
життя / активної 
громадянської 
позиції.

Фізичне виховання словесний метод (лекція, 
дискусія, інструкції і 
вказівки тощо); практичний 
метод (розучування вправ, 
ігровий, змагальний методи, 
тощо); наочний метод 
(безпосередній показ); 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
прийоми виправлення; 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий); формування 
знань, умінь і навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
перевірка рівня фізичного 
розвитку студентів; 
змагання; письмовий 
контроль (тестування, 
модульна контрольна 
робота); залік

РН08. Розуміти та 
використовувати 
технології 
вироблення, 
прийняття та 
реалізації 
управлінських 
рішень.

Брендинг в 
публічному управлінні          

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
екзамен; виступи на 
наукових заходах



формування знань, умінь і 
навичок.

Бухгалтерський облік і 
аудит в управлінні 
територіальними 
громадами

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Публічне 
адміністрування

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Державна політика в 
сфері безпеки

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен; виступи на 
наукових заходах

Державна політика в 
сфері безпеки

робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 

захист курсової роботи



частково-пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

Соціально-економічне 
планування і 
прогнозування

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
екзамен; виступи на 
наукових заходах

Публічне 
адміністрування

робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

захист курсової роботи

Адміністративний 
менеджмент

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; залік

РН06. Знати 
основні 
нормативно-
правові акти та 
положення 
законодавства у 
сфері публічного 
управління та 
адміністрування.

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

захист кваліфікаційної 
роботи

Атестаційний екзамен самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота

екзамен

Державне 
адміністрування та 
захист інтелектуальної 
власності 

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації; екзамен; 



ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

виступи на наукових заходах

Кадрове забезпечення 
публічної служби

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Державна регіональна 
політика

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Публічне 
адміністрування

робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

захист курсової роботи

Публічне 
адміністрування

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 



з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

екзамен

Правові основи 
публічного управління 
та адміністрування

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Конституційне право словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
реферату; залік.

Вступ до фаху. 
Механізм 
функціонування 
публічної сфери

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
реферату; залік

Публічні закупівлі словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації; екзамен



мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

РН05. Знати 
стандарти, 
принципи та норми 
діяльності у сфері 
публічного 
управління та 
адміністрування.

Адміністративний 
менеджмент

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; залік

Основи менеджменту словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік

Інноваційні технології 
в публічному 
управлінні

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
екзамен; виступи на 
наукових заходах

Сучасні теорії 
публічного управління

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
екзамен; виступи на 
наукових заходах



літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Правові основи 
публічного управління 
та адміністрування

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Вступ до фаху. 
Механізм 
функціонування 
публічної сфери

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
реферату; залік

РН04. Знати 
структуру та 
особливості 
функціонування 
сфери публічного 
управління та 
адміністрування.

Публічне 
адміністрування

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Теорія та історія 
державного 
управління

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації; екзамен; 
виступи на наукових заходах



(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Вступ до фаху. 
Механізм 
функціонування 
публічної сфери

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
реферату; залік

Публічне 
адміністрування

робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

захист курсової роботи

Інноваційні технології 
в публічному 
управлінні

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
екзамен; виступи на 
наукових заходах

РН03. Уміти усно і 
письмово 
спілкуватися 
іноземною мовою.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний); формування 
знань, умінь і навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік; 
екзамен



Ділова іноземна мова словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний); формування 
знань, умінь і навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік; 
екзамен

РН02. 
Застосовувати 
норми та правила 
професійного 
спілкування 
українською мовою.

Кадрове забезпечення 
публічної служби

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен

РН01. 
Використовувати 
базові знання з 
історичних, 
культурних, 
політичних, 
соціальних, 
економічних засад 
розвитку 
суспільства

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

захист випускної 
кваліфікаційної роботи

Психологія 
управління

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен



мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Національна та 
регіональна економіка          

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен; виступи на 
наукових заходах

Конституційне право словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
реферату; залік

Теорія та історія 
державного 
управління

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації; екзамен; 
виступи на наукових заходах

Макроекономіка робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

захист курсової роботи

Макроекономіка словесний метод (лекція, усний контроль 



дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен; виступи на 
наукових заходах

Мікроекономіка словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
екзамен

Основи менеджменту словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік

Економічна теорія словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
екзамен; виступи на 
наукових заходах



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Філософія словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
реферату; залік

Історія та культура 
України

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
реферату; залік

Сучасні теорії 
публічного управління

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
екзамен; виступи на 
наукових заходах



 


