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8. – 

9.  Перелік конференцій, що проведені власними силами або спільно (в т.ч. 

– за Планом проведення наукових конференцій та науково-методичних семінарів 

у МАУП у поточному році), орієнтовна кількість учасників. 

– 

10.Оцінка стану роботи, основні наукові результати. 

Основні наукові результати відображені у доповідях професорсько-

викладацького складу, на засіданнях науково-методичних семінарів кафедри. 

Наукова робота проводиться згідно з поставленими завданнями і календарним 

планом.  Проводяться дослідження проблемних  питань  суспільного розвитку та 

проблем державного управління, вплив різноманітних чинників  на  його 

ефективність;  у студентів розвиваються вміння до  самостійної  роботи  над  

вирішенням  заданої  проблеми  чи  розв’язанням  конкретного  завдання. 

Важливим результатом в умовах зростання соціальної значущості реформ в 

сфері державного управління є консолідація зусиль як теоретиків, так і практиків 

державного управління, а також громадськості у напрямі вироблення 

оптимальної перспективної моделі державного управління. Результати  

дослідження  публікуються у  вигляді  наукових  статей  і  усних  обговорень. 

11. Звіт  розглядався й обговорювався на засіданні кафедри (протокол № 4 

від 11.11.2020р.). За результатами розгляду ухвалено рішення затвердити 

анотований звіт. 

 

 

 
 


