
Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у 

професійній діяльності за останні п’ять років. 

Ільченко-Сюйва Л.В.: п. 1, 3, 4, 8, 10, 19. 

№ Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за 

останні п’ять років: 

 

1 наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку фахових видань України, 

до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core 

Collection; 

 

Ilchenko-Syuyva L., Riabtsev G., Tertychka V. Education in Government 

Communications: Case of Ukraine. E3S Web Conf. 2021. Vol. 319. P. 01053. 

Scopus, Web od Science. DOI: 10.1051/e3sconf/202131901053E3S.  

The Choice-Architecture behind Policy Designs. From Policy Design to Policy 

Practice in the European Integration Context/ Ed. Lesya Ilchenko-Syuyva  

(Chapetr 4) Bratislava: NISPAcee, 2020. – 336 p.  

Ільченко-Сюйва Л.В. Соціально-відповідальна інвестиційна діяльність як 

чинник сталого розвитку/ Ільченко-Сюйва Л.В., Слюсарчук О.П.// 

Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – №10. – 2019. – С. 109-114. 

Ilchenko-Syuyva Lesya, Kilievych Oleksandr Performance Indicators as Tools 

of Good Governance: Case of Ukraine/Lesya Ilchenko-Syuyva, Oleksandr 

Kiliievych//NISPAcee Annual Conferennce Public Administration for Well-

being and Growth" May 24 -26, 2018 (Іasi, Romania) - 

http://www.nispa.org/conf_paper_details2018.php?cid=26&p=4198&pid=1107 

 

2 наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, 

або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір; 

 

 

3  наявність виданого підручника чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у 

Ільченко-Сюйва Л.В. Суспільні фінанси та бюджетування. Матеріали 

курсу/ Ільченко-Сюйва Л.В./ [Електронний ресурс]: Методичні 

рекомендації до курсу «Державні фінанси та бюджетування» – [Режим 

доступу]: https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=184 

http://www.nispa.org/conference2018.php?cid=26&sid=1687
http://www.nispa.org/conference2018.php?cid=26&sid=1687
http://www.nispa.org/conf_paper_details2018.php?cid=26&p=4198&pid=1107
https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=184


співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора); 

 

Ільченко-Сюйва Л.В. Суспільні фінанси та бюджетування (для програми 

«Комунікації в демократичному врядуванні». Матеріали курсу/ Ільченко-

Сюйва Л.В./ [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до курсу 

«Державні фінанси та бюджетування (для програми «Комунікації в 

демократичному врядуванні» 

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=184 

Ільченко-Сюйва Л.В. Методи для суспільного врядування / Ільченко-

Сюйва Л.В./ [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до курсу 

«Методи для суспільного врядування» – [Режим доступу]: 

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=178  

Ільченко-Сюйва Л.В. Методи для суспільного врядування (для програми 

«Комунікації в демократичному врядуванні») / Ільченко-Сюйва Л.В./ 

[Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до курсу Методи для 

суспільного врядування (для програми «Комунікації в демократичному 

врядуванні») 

Ільченко-Сюйва Л.В. Кількісні та якісні методи аналізу політики/ Ільченко-

Сюйва Л.В./ [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до курсу 

«Кількісні та якісні методи аналізу політики» – [Режим доступу]: 

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=197 

Ільченко-Сюйва Л.В., Сафронова О.М., Соколова О.М.  Економічна 

політика та фінансовий менеджмент/ Ільченко-Сюйва Л.В., Сафронова 

О.М., Соколова О.М./ [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до 

курсу «Економічна політика та фінансовий менеджмент» – [Режим 

доступу]: http://212.111.192.188:8100/close/store/books/%7BF4500C02-

35E0-4895-873F-129B2955060A%7D/Workbook_Pub_Finance.pdf - К.: ЦДН 

НАДУ, 2017. 

Ільченко-Сюйва Л.В., Сафронова О.М., Соколова О.М.  Економічна 

політика та фінансовий менеджмент/ Ільченко-Сюйва Л.В.. Сафронова 

О.М., Соколова О.М./ [Електронний ресурс]: Електронній навчальний 

посібник «Економічна політика та фінансовий менеджмент» – [Режим 

доступу]: http://212.111.192.188:8100/close/store/books/%7BF4500C02-

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=184
https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=178
https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=197
http://212.111.192.188:8100/close/store/books/%7BF4500C02-35E0-4895-873F-129B2955060A%7D/Workbook_Pub_Finance.pdf
http://212.111.192.188:8100/close/store/books/%7BF4500C02-35E0-4895-873F-129B2955060A%7D/Workbook_Pub_Finance.pdf
http://212.111.192.188:8100/close/store/books/%7BF4500C02-35E0-4895-873F-129B2955060A%7D/Workbook_Pub_Finance.pdf


35E0-4895-873F-129B2955060A%7D/Workbook_Pub_Finance.pdf - К.: ЦДН 

НАДУ, 2018. 

 

4  наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів 

на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три найменування; 

 

Ільченко-Сюйва Л.В. Суспільні фінанси та бюджетування. Матеріали 

курсу/ Ільченко-Сюйва Л.В./ [Електронний ресурс]: Методичні 

рекомендації до курсу «Державні фінанси та бюджетування» – [Режим 

доступу]: https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=184 

Ільченко-Сюйва Л.В. Суспільні фінанси та бюджетування (для програми 

«Комунікації в демократичному врядуванні». Матеріали курсу/ Ільченко-

Сюйва Л.В./ [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до курсу 

«Державні фінанси та бюджетування (для програми «Комунікації в 

демократичному врядуванні» 

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=184 

Ільченко-Сюйва Л.В. Методи для суспільного врядування / Ільченко-

Сюйва Л.В./ [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до курсу 

«Методи для суспільного врядування» – [Режим доступу]: 

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=178  

Ільченко-Сюйва Л.В. Методи для суспільного врядування (для програми 

«Комунікації в демократичному врядуванні») / Ільченко-Сюйва Л.В./ 

[Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до курсу Методи для 

суспільного врядування (для програми «Комунікації в демократичному 

врядуванні») 

Ільченко-Сюйва Л.В. Кількісні та якісні методи аналізу політики/ Ільченко-

Сюйва Л.В./ [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до курсу 

«Кількісні та якісні методи аналізу політики» – [Режим доступу]: 

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=197 

Ільченко-Сюйва Л.В., Сафронова О.М., Соколова О.М.  Економічна 

політика та фінансовий менеджмент/ Ільченко-Сюйва Л.В., Сафронова 

О.М., Соколова О.М./ [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до 

курсу «Економічна політика та фінансовий менеджмент» – [Режим 

доступу]: http://212.111.192.188:8100/close/store/books/%7BF4500C02-

http://212.111.192.188:8100/close/store/books/%7BF4500C02-35E0-4895-873F-129B2955060A%7D/Workbook_Pub_Finance.pdf
https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=184
https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=184
https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=178
https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=197
http://212.111.192.188:8100/close/store/books/%7BF4500C02-35E0-4895-873F-129B2955060A%7D/Workbook_Pub_Finance.pdf


35E0-4895-873F-129B2955060A%7D/Workbook_Pub_Finance.pdf - К.: ЦДН 

НАДУ, 2017. 

Ільченко-Сюйва Л.В., Сафронова О.М., Соколова О.М.  Економічна 

політика та фінансовий менеджмент/ Ільченко-Сюйва Л.В.. Сафронова 

О.М., Соколова О.М./ [Електронний ресурс]: Електронній навчальний 

посібник «Економічна політика та фінансовий менеджмент» – [Режим 

доступу]: http://212.111.192.188:8100/close/store/books/%7BF4500C02-

35E0-4895-873F-129B2955060A%7D/Workbook_Pub_Finance.pdf - К.: ЦДН 

НАДУ, 2018. 

 

5 захист дисертації на здобуття наукового ступеня; 

 

 

6 наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового ступеня; 

 

 

7  участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад; 

 

 

8 виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового 

керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах; 

 

Member of Editorial Board 

Policy and Governance Journal (indexed in Web of Science, Scopus and other) 

https://grassrootsjournals.org/jpg/ 

 

Reviewer  
Central European Public Administration Review 

 http://cepar.fu.uni-lj.si/index.php/CEPAR/ about (indexed and referred to by ESCI 

(Emerging Sources Citation Index, Clarivate Analytics), HeinOnline, ECONLIT, 

CNKI SCHOLAR, EBSCO, IPSA, IBSS, WPSA, SSRN, CSA Proquest, ERIH+, 

ULRICH's and Google Scholar) 

 

Co-Editor 

http://212.111.192.188:8100/close/store/books/%7BF4500C02-35E0-4895-873F-129B2955060A%7D/Workbook_Pub_Finance.pdf
http://212.111.192.188:8100/close/store/books/%7BF4500C02-35E0-4895-873F-129B2955060A%7D/Workbook_Pub_Finance.pdf
http://212.111.192.188:8100/close/store/books/%7BF4500C02-35E0-4895-873F-129B2955060A%7D/Workbook_Pub_Finance.pdf
https://login.webofknowledge.com/error/Error?Error=IPError&PathInfo=%2F&RouterURL=https%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Domain=.webofknowledge.com&Src=IP&Alias=WOK5
https://www.mdpi.com/about/journals/scopus
https://grassrootsjournals.org/jpg/
http://cepar.fu.uni-lj.si/index.php/CEPAR
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlcovchanges.cgi?PC=EX
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlcovchanges.cgi?PC=EX
https://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php#C
http://scholar.cnki.net/WebPress/brief.aspx?dbcode=SJYU
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=479843


Administrative Sciences Journal, Special Issue on Evidence-Based Public Policy 

Making (indexed Science Citation Index Expanded (SCIE) and Scopus)  

https://www.mdpi.com/journal/admsci/special_issues/Policy_Making 

 

9  робота у складі експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої 

експертної ради як експерта Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з 

вищої або фахової передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 

складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення 

планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю) 

 

10 участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, 

залучення до міжнародної експертизи, наявність звання 

“суддя міжнародної категорії”; 

 

Project Leader 

“University Partnership for Pre-Service Training in Government 

Communications” Project 

Kyiv, Ukraine 

NaUKMA – Indiana University (Bloomington, USA) 

 

Project Coordinator  

E-Governance for Local Development  Project 

Kyiv, Ukraine  

NaUKMA – Ukrainian Catholic University – Oslo Metropolitan University (Oslo, 

Norway) 

 

https://www.mdpi.com/about/journals/sci
https://www.mdpi.com/about/journals/scopus
https://www.mdpi.com/journal/admsci/special_issues/Policy_Making


Co-Chair / Expert / Coordinator  

Working Group on Evidence-based Policy Making and Monitoring and 

Evaluation  

Bratislava, Slovak Republic 

Network of Institutes and Schools of Public Administration of Center and Eastern 

Europe 

 

11  наукове консультування підприємств, установ, організацій 

не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору 

із закладом вищої освіти (науковою установою); 

 

 

12 наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій; 

 

 

13 проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в 

обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; 

 

 

14  керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або 

II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), 

або робота у складі організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 

 



провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 

робота у складі організаційного комітету або у складі журі 

зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, 

судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу; 

 

15 керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала академія наук України”; участь 

у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - 

членів Національного центру “Мала академія наук України” 

(крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) 

рівня) 

 

16 наявність статусу учасника бойових дій (для вищих 

військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

 



17 участь у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих 

військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

 

18 участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) 

за участю збройних сил країн - членів НАТО (для вищих 

військових навчальних закладів, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

 

 

19  діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 
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20 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності). 

 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада Відомості про підвищення кваліфікації (найменування закладу, вид документа, тема, дата 

видачі і кількість навчальних кредитів (годин)) 

 Ільченко-Сюйва Л.В. Доцент Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої 

освіти «Основи тестології та розробки тестових завдань», Сертифікат від 15 вересня 2021 р. (14 

год, 0,5 ECTS) 

 Ільченко-Сюйва Л.В. Доцент Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська Академія» 

«Програма професійного розвитку науково-педагогічних працівників НаУКМА», Сертифікат 

АТ№16459396/000009-20 від 6 березня 2020 р. (150 год, 5 ECTS) 

 Ільченко-Сюйва Л.В. Доцент Міністерство освіти і науки України, Національна академія державного управління при 

Президентові України «Професійна програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних 

рівнів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук за спеціальністю» 281»Публічне 

управління та адміністрування»», Сертифікат 23696843 від 15 березня 2019 р. (144 год, 4,8 

ECTS) 

 


