
Звіт 

про наукову роботу кафедри економіки та менеджменту у 2019  році 

1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік (до 1 с.). 

На кафедрі і факультеті управління фінансами та бізнесу функціонує наукова школа, 

започаткована професором Карпінським Б.А. Основним науковим напрямом її досліджень є 

«Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології 

розвитку національного господарства», досягненнями якої є: 

1.1. В рамках роботи наукової школи проведено міжнародну зустріч з університетською 

освітньо-науковою спільнотою Лодзької політехніки – Польща (професор Robert 

Stanislawski). Було проаналізовано і деталізовано стратегіологію співпраці на 

довготерміновий період з врахуванням творчих інтересів української та польської сторін. 

Окрім того, виділено освітні особливості та мотиваційно-стратегіологічні переваги співпраці 

у міжнародних освітньо-наукових апробаціях й дослідженнях студентської молоді. 

1.2. Взято участь у Фестивалі науки 2019 та зроблено виступи за проблематикою 

наукової школи на ряді науково-практичних конференціях і круглих столах у Асоціації 

роботодавців у Львівській області, Львівському національному університеті імені Івана 

Франка, Національному університеті «Львівська політехніка», Чернігівському 

національному технологічному університеті тощо. 

 

2 Держбюджетні теми: шифр, назва, науковий керівник (науковий ступінь, вчене 

звання), № держреєстрації, термін виконання, кількість штатних виконавців і сумісників із 

зазначенням їхніх посад, наукових ступенів, вчених звань.  

 

Бюджетна науково-дослідна тема: УФ-50Ф «Розробка управлінської доктрини та 

інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант 

державотворчого патріотизму нації» – науковий керівник теми д.е.н., проф. Карпінський 

Б.А. 

Термін виконання: 2017-2019рр. 

 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема): 

2.1 Резюме (0,3 с.); 

За ІІІ етапом бюджетної теми: Обґрунтування багаторівневої управлінської 

доктрини активізації державотворчого патріотизму нації на основі взаємодії якісної і 

кількісної (податкової) домінант.  
Синтезовано багаторівневу управлінську доктрину активізації державотворчого 

патріотизму нації на основі взаємодії якісної і кількісної (податкової) домінант; розкрито 

фундаментальний зміст та виділено архітектоніку процесної взаємодії категорій: фінансова 

система–публічні та приватні фінанси–поведінкові фінанси–податкова культура–

державотворчий патріотизм, що дозволило обґрунтовано пояснити залежність 

функціонування фінансової системи держави та її підсистем від мотивації платника 

податків з врахуванням сучасних тенденцій зміни кількісних параметрів за дії якісної 

домінанти (структурні зміни, тінізація економіки, децентралізація владних повноважень).  

Зокрема, це дозволило розробити пропозиції щодо застосування поведінкових технологій для 

активізації інвестиційних процесів у частині функціонування фінансово-податкового 

механізму інвестиційного зростання в Україні та сформувати комплексні заходи реалізації 

фінансової і податкової політики, забезпечуючи ефективність управлінських заходів. 

 

2.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ); 

Захист докторської дисертації (Карпінський Б.А. «Фінансово-податковий механізм 

інвестиційного зростання в Україні», спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 

21.02.2019 р.). 

 



2.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

1. Gerasymenko O. Management of communicative aspect of motivational philosophy of civil 

servants in public finance system / Natalia Sytnyk, Olena Gerasymenko // Social and legal aspects 

of the development of civil society institutions : collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida 

Sp.z o.o., 2019. – 536 p. – P. 437-449. (0,85 д.а.). 

2. Карпінський Б.А., Васильків І.М., Максимук О.В., Шкулка С.К. Вступ до 

економетрики : навч. посіб. 2-ге вид. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. 292 с. (Серія 

«Економетрика»). (16,97 д.а.). 

3. Публічне управління = Public administration: навч. посібник /А.В. Стасишин, Г.В. 

Капленко, Г.О. Комарницька, Л.О. Бобко, О.В. Герасименко, О.Я. Маліновська та ін.; [ за заг. 

ред. А.В.Стасишина].  – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с. (35,36 д.а.). 

 

Опубліковано 12 статей (у т.ч. 9 входять до наукометричних баз даних) та 52 тези 

доповідей на конференціях. 

 

2.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель); 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір: 

1. Програмно-цільове управління соціально-економічним розвитком на прикордонних 

територіях – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

«Програмно-цільове управління соціально-економічним розвитком на прикордонних 

територіях» / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України (департамент інтелектуальної власності). – № 88435. – 10.05.2019.  

2. Програмно-цільове управління фінансово-економічним станом і розвитком у 

прикордонні – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

«Програмно-цільове управління фінансово-економічним станом і розвитком у прикордонні» 

/ Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

(департамент інтелектуальної власності). – № 88432. – 10.05.2019.  

3. Державотворчий патріотизм нації: територіальний розріз – Карпінський Б. А. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації: 

територіальний розріз» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України (департамент інтелектуальної власності). – № 87986. – 23.04.2019.  

4. Фінансово-організаційні основи оцінювання та порівняння науково-публікаційної 

активності працівників наукової сфери на парадигмі державотворчого патріотизму нації – 

Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-

організаційні основи оцінювання та порівняння науково-публікаційної активності 

працівників наукової сфери на парадигмі державотворчого патріотизму нації» / Б. А. 

Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент 

інтелектуальної власності). – № 87987. – 23.04.2019.  

5. Фінансово-економічне забезпечення активності та публікаційної відкритості 

працівників наукової сфери: управлінська доктрина – Карпінський Б. А. Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-економічне забезпечення активності та 

публікаційної відкритості працівників наукової сфери: управлінська доктрина» / Б. А. 

Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент 

інтелектуальної власності). – № 87988. – 23.04.2019.  

6. Державотворчий патріотизм нації: основи та перспективи активізації – Карпінський 

Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм 

нації: основи та перспективи активізації» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 87989. – 

23.04.2019.  

7. Управлінська доктрина активізації публікаційної відкритості науковця з позиції 

державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір «Управлінська доктрина активізації публікаційної відкритості 

науковця з позиції державотворчого патріотизму нації» / Б. А. Карпінський // Міністерство 



економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 

87990. – 23.04.2019.  

8. Державотворчий патріотизм нації: стратегіологія розвитку фінансової домінанти – 

Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий 

патріотизм нації: стратегіологія розвитку фінансової домінанти» / Б. А. Карпінський // 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної 

власності). – № 88433. – 10.05.2019. 

9. Агресивність як управлінська проблема в стратегіології розвитку підприємництва – 

Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Агресивність як 

управлінська проблема в стратегіології розвитку підприємництва» / Б. А. Карпінський // 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної 

власності). – № 88352. – 8.05.2019.  

10. Активізація соціально-економічного потенціалу прикордонних територій держави 

через інструментарій програмно-цільового управління – Карпінський Б. А. Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір «Активізація соціально-економічного потенціалу 

прикордонних територій держави через інструментарій програмно-цільового управління» / Б. 

А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

(департамент інтелектуальної власності). – № 88418. – 10.05.2019.  

11. Децентралізація в рамках програмного забезпечення сталого розвитку економіки – 

Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Децентралізація в 

рамках програмного забезпечення сталого розвитку економіки» / Б. А. Карпінський // 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної 

власності). – № 88417. – 10.05.2019.  

12. Фіскальний механізм прояву державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. 

А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фіскальний механізм прояву 

державотворчого патріотизму нації» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88062. – 

02.05.2019.  

13. Про статистичний аспект оцінки державотворчих зусиль нації крізь призму 

податкового чинника розбудови держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір «Про статистичний аспект оцінки державотворчих зусиль нації 

крізь призму податкового чинника розбудови держави» / Б. А. Карпінський, Г. В. Капленко // 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної 

власності). – № 88350. – 8.05.2019.  

14. Стратегіологія формування і розвитку інтегрованих підприємницьких структур 

через проявність у податковій домінанті державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. 

А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Стратегіологія формування і 

розвитку інтегрованих підприємницьких структур через проявність у податковій домінанті 

державотворчого патріотизму нації» / Б. А. Карпінський, О. В. Горбачевська // Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 

88351. – 8.05.2019.  

15. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання в Україні з 

стратегіології податкової домінанти державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. А. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-податковий механізм 

інвестиційного зростання в Україні з стратегіології податкової домінанти державотворчого 

патріотизму нації» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України (департамент інтелектуальної власності). – № 88353. – 8.05.2019.  

16. Основні аспекти державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. А. Свідоцтво 

про реєстрацію авторського права на твір «Основні аспекти державотворчого патріотизму 

нації» / Б. А. Карпінський, Н. Т. Пак // Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України (департамент інтелектуальної власності). – № 88513. – 11.05.2019. 

17. Державотворчий патріотизм нації: фінансова доктрина життєформування й 

розвитку держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

«Державотворчий патріотизм нації: фінансова доктрина життєформування й розвитку 



держави» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

(департамент інтелектуальної власності). – № 88514. – 11.05.2019.  

18. Архітектоніка поведінкових фінансів та формування державотворчого патріотизму 

нації – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

«Архітектоніка поведінкових фінансів та формування державотворчого патріотизму нації» / 

Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент 

інтелектуальної власності). – № 88419. – 10.05.2019. 

19. Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території – 

Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Негативна 

синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території» / Б. А. Карпінський // 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної 

власності). – № 88416. – 10.05.2019.  

20. Управлінська доктрина реформування і ефективність атестації персоналу в системі 

публічного управління та адміністрування на засадах державотворчого патріотизму – 

Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Управлінська 

доктрина реформування і ефективність атестації персоналу в системі публічного управління 

та адміністрування на засадах державотворчого патріотизму» / Б. А. Карпінський, Р. І. Думич 

// Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної 

власності). – № 88420. – 10.05.2019. 

21. Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі 

транскордонної інтеграції – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір «Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі 

транскордонної інтеграції» / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк 

// Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної 

власності). – № 88515. – 11.05.2019. 

 

2.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо). 

 

3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник 

(науковий ступінь, вчене звання), № держреєстрації, термін виконання. 

«Розробка ідентифікаційних ознак, оцінювання та управління державотворчим 

патріотизмом нації на кількісній основі в умовах реформування владних повноважень» 

(номер держреєстрації 0116U001658) – науковий керівник д.е.н., проф. Карпінський Б.А. 

Термін виконання: 2016-2020 роки.  

 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема): 

3.1 Резюме (0,3 с.); 

Виділено блоки показників в інструментарному забезпеченні за якими 

характеризується ефективність управління державотворчим патріотизмом нації в умовах 

реформування владних повноважень. Сформовано переваги і недоліки на основі SWOT 

аналізу формування інвестиційних платформ у фінансово-економічній системі держави в 

сучасних умовах трансформації та глобалізації ринків з врахуванням міграційних потоків. 

Виділено розрахунковий апарат в комплексній структурно-економічній моделі 

функціонування інвестиційної платформи, яка дає можливість виділити і осмислити переваги 

її функціонально-економічної структури у межах міждержавної (транскордонної) інтеграції в 

контексті децентралізаційних змін та фінансово-економічних зрушень. Розглянуто переваги 

формування інвестиційних платформ у транскордонному співробітництві. Проведено 

порівняльне оцінювання варіантів створення інвестиційних платформ, виходячи з 

територіального розвитку та наявності кадрового потенціалу: перша (з центром у Львові) 

створить доступ до найбільшого світового ринку товарів і послуг – ЄС; друга (з центром у 

Одесі) забезпечить скорочення трансакційних витрат та активізує інвестиційні процеси через 



морські торгівельні шляхи, забезпечуючи тим раціональне використання логістичних 

центрів, транспортних артерій та людських ресурсів. Проведено попереднє оцінювання 

пропонованих пропозицій з врахуванням динаміки зміни владних повноважень та їхнього 

впливу на управління державотворчим патріотизмом нації в контексті кількісної (податкової) 

домінанти. 

 

3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами  та аспірантами (назва, ПІБ); 

1. Захист докторської дисертації (Карпінський Б.А. «Фінансово-податковий механізм 

інвестиційного зростання в Україні», спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 

21.02.2019 р.). 

2. Здобувач Децик Ольга Ігорівна «Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності 

суб’єктів підприємництва». Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління  

підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист дисертації 30.10. 2018 р. 

Навчання в аспірантурі закінчилося 30.10. 2018 р. Наук. керівник Васьківська К.В. 

3. Захист докторської дисертації – Сіренко Романа Романівна, тема: «Уніфікація 

механізмів державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої 

освіти України», дата захисту – 25 жовтня 2019 р., м. Харків. Науковий консультант 

Парубчак І.О. 

4. Попередній захист докторанта Пелехатого Андрія Олеговича. Тема докторської 

дисертаційної роботи «Децентралізація бюджетної політики розвитку територій», 

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Попередній захист відбувся 

13.09. 2019 р. Дисертаційна робота подана до захисту. Науковий консультант Васьківська 

К.В. 

 

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

1. Комарницька, Г.О. 2019. Державно-приватне партнерство: інвестиційно-інноваційне 

забезпечення, митне обслуговування та економічна ефективність : монографія / Г.О. 

Комарницька, Львів: Галицька видавнича спілка. 211с. (15,22 д.а.). 

2. Комарницька, Г.О., Овчарук, В.В. та Коломієць, О.Л. 2019. Методичні підходи з 

економічного оцінювання систем адміністрування. В: Л.М. Савчук, ред. Управління 

соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, 

будівельна та транспортна галузі). Дніпро: Видавець Біла К.О. с.194-211. (1,1 д.а.). 

3. Gerasymenko O. Management of communicative aspect of motivational philosophy of civil 

servants in public finance system / Natalia Sytnyk, Olena Gerasymenko // Social and legal aspects 

of the development of civil society institutions : collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida 

Sp.z o.o., 2019. – 536 p. – P. 437-449. (0,85 д.а.). 

4. Карпінський Б.А., Васильків І.М., Максимук О.В., Шкулка С.К. Вступ до 

економетрики : навч. посіб. 2-ге вид. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. 292 с. (Серія 

«Економетрика»). (16,97 д.а.). 

5. Публічне управління = Public administration: навч. посібник /А.В. Стасишин, Г.В. 

Капленко, Г.О. Комарницька, Л.О. Бобко, О.В. Герасименко, О.Я. Маліновська та ін.; [ за заг. 

ред. А.В.Стасишина].  – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с. (35,36 д.а.). 

 

Опубліковано 26 статей (у т.ч. 23 входять до наукометричних баз даних) та 71 тези 

доповідей на конференціях. 

 

Комарницька Г.О., Герасименко О.В., Бобко Л.О., Маліновська О.Я. нагороджені 

грамотами за третє місце посібника «Публічне управління» у конкурсі «Найкращий 

навчальний посібник гуманітарного напряму 2018-2019 навчального року» (11 жовтня 2019 

р.) 

 

3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель); 

21 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 



 

3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо). 

4 Госпдоговірна тематика (шифр, назва, науковий керівник, термін виконання, кількість 

штатних виконавців і сумісників із зазначенням їхніх посад, наукового ступеня, вченого 

звання). 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема): 

4.1 Резюме (0,3 с.); 

4.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ); 

4.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

4.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель); 

4.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо). 

5 Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, 

рецензування та опонування дисертацій тощо). 

 

Карпінський Б.А. виступав офіційним опонентом Стельмах Христини Петрівни. Тема 

«Модернізація основних засобів підприємств в умовах інвестиційного розвитку» (08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 

35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка».  

Рецензування дисертації Чопик Олександра Володимировича «Економічний розвиток 
суб’єктів підприємництва приміських територій (спеціальність 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 051 – економіка – 
міжкафедральний семінар (червень 2019 р.). 

Подано 3 відгуки на автореферат дисертації. 
 

Васьківська К.В. виступила офіційним опонентом дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук (Вознюк-Богів Ірина Миколаївна на тему: «Формування 

кадрового потенціалу фінансового сектору економіки регіону», спеціальність 08.00.07 – 

демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 30.10.2019 р.). 

 

Парубчак І.О. – член двох спеціалізованих вчених рад: 

K 41.863.01 в Одеському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України; 

К 26.142.06 в ПрАТ ВНЗ «Міжнародна академія управління персоналом». 

Протягом року Парубчак І.О. виступав офіційним опонентом захистів 2-х докторських 

та 3-х кандидатських дисертацій з державного управління, був рецензентом однієї 

монографії, надано 12 відгуків на автореферати дисертацій з державного управління. 

 

Решота О.А. виступила офіційним опонентом дисертації здобувача Лесик О. В. на 

тему: «Вітчизняна система державного управління: становлення та моделі розвитку», подану 
до захисту в спеціалізовану вчену раду К 41.863.01 в Одеському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за 

спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. 

 

6 Зовнішні зв’язки: 



6.1 Співпраця з науковими установами НАН України та галузевих академій наук 

України (наукові стажування, кількість спільних публікацій, спільні наукові заходи). 

 

В інтересах формування управлінської доктрини активізації домінант за 
проблематикою державотворчого патріотизму нації 21 березня 2019 р. у Міністерстві 
енергетики та вугільної промисловості України проведено експертну зустріч на тему 
«Впровадження нової моделі ринку електроенергії» згідно із Законом України «Про ринок 
електричної енергії» у форматі відеоконференції з громадськістю регіонів України. В рамках 
обговорення проблематики від Львівської області прийняли участь: Мороз М.О. (начальник 
відділу вугільної та енергетичної промисловості управління паливно-енергетичного 
комплексу Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської 
обласної державної адміністрації); Карпінський Б.А. (професор, кафедра економіки та 
менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного 
університету імені Івана Франка); Акімов А.А. (консультант, заслужений енергетик України). 

Зокрема, професор Карпінський Б.А. зупинився на конкретних питаннях інтеграції 

науки та бізнесу, формування управлінської доктрини та активізації державотворчого 

патріотизму нації, оподаткування та енергетичної незалежності в системі енергозабезпечення 

держави і збалансованого розвитку енергетичної галузі. Ним виділено динамічні особливості 

застосування коефіцієнта «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням 

альтернативних джерел енергії для різних споживачів: приватних господарств, юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців. Окрім того, було обговорено проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України “Про створення науково-дослідного інституту з соціальних та 

фінансово-економічних проблем розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну”. 

Прийняття цього розпорядження Кабінету Міністрів України обумовлене необхідністю 

формування регіонального стратегіологічного комплексу з вивчення, наукового 

обґрунтування варіантів енергетичної безпеки, розвитку транскордонного співробітництва та 

забезпечення на цій основі вирішення соціальних проблем і розвитку підприємств вугільної 

галузі у Західному регіоні України. Науково-дослідницький центр сприятиме забезпеченню і 

відновленню втрачених позицій з розвитку та активізації науково-технічного прогресу у 

вугільній галузі України на базі Львівсько-Волинського вугільного басейну, забезпечення 

територіальної екологічності. 

 

16 травня 2019 року Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра 

економіки та менеджменту) спільно з Міжрегіональним управлінням Національного 

агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях 

провели Всеукраїнську інформаційну кампанію «Право на державну службу», яка відбулася 

на факультеті управління фінансами та бізнесу для студентів спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування». 

Протягом 1-2 жовтня 2019 р. у Львові відбувся регіональний семінар-тренінг 

«Співпраця органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства в процесі 

формування та реалізації державної, регіональної політики» за підтримки Секретаріату 

Кабінету Міністрів України та ОБСЄ. Участь в тренінгу взяли представники органів 

виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства із Львівської та Закарпатської 

областей. Разом опановувати навички організації публічних консультацій і використання 

інструментів діалогу мала змогу доцент кафедри економіки та менеджменту Комарницька 

Г.О. Отримані практичні навички таких семінарів-тренінгів допоможуть удосконалити та 

передати знання студентам спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 

майбутня професія яких полягає у роботі в публічній сфері. 

 

6.2 Співпраця із закордонними науковими установами та фірмами (наукові стажування, 

ґранти (додаток 3), контракти, кількість спільних публікацій, спільні наукові заходи, 

запрошення закордонних науковців). 

 



В рамках реалізації науково-дослідної теми «Розробка управлінської доктрини та 

інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого 

патріотизму нації», яка виконується на факультеті управління фінансами та бізнесу 

Львівського національного університету імені Івана Франка (кафедра економіки та 

менеджменту) за підтримки Міністерства освіти і науки України проведено чергову 

міжнародну зустріч з університетською освітньо-науковою спільнотою Лодзької 

політехніки – Польща (професор Robert Stanislawski). Було проаналізовано і деталізовано 

стратегіологію співпраці з актуальної проблематики формування державотворчого 

патріотизму нації на довготерміновий період з врахуванням творчих інтересів української та 

польської сторін. Окрім того, виділено освітні особливості та мотиваційно-стратегіологічні 

переваги співпраці у міжнародних освітньо-наукових апробаціях й дослідженнях 

студентської молоді в рамках кафедрального наукового гуртка «Державотворець», де вони 

концентруються на спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 
Герасименко О.В. прийняла участь в тренінгу «Добре урядування у ЄС і уроки для 

України: від розробки політик до їх реалізації». Захід відбувався у співпраці із проектом ЄС 
«Association4you» у рамках реалізації проекту імені Жана Моне 599469-EPP-1-2018-1-UA-
EPJMO-СоЕ:  ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР З ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
СТУДІЙ (Центр Досконалості імені Жана Моне) за фінансової підтримки Європейського 
Союзу (18-21 березня 2019 р., ЛНУ ім. І. Франка). Тривалість навчання – 32 академічні 
години). 

Стажування всіх членів кафедри шляхом участі у І Міжнародній науково-практичній 
конференції «Сучасна парадигма публічного управління». Професійна програма стажування: 
60 годин (2 кредити ECTS).  

Участь всіх членів кафедри у підготовці та проведенні І Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління» (17-18 жовтня 2019 р.). 

 

7 Аспірантура та докторантура 

7.1 Захист дисертацій випускниками докторантури та аспірантури* 

Прізвище, 

ініціали 

Науковий 

керівник, 

консультант 

Рік 

закін-

чення 

Дата подачі до 

спеціалізованої 

вченої ради 

Дата 

захисту 

Тема 

дисертації 

* Співробітники. 

7.2 Захист дисертацій співробітниками*  

Прізвище, 

ініціали 

Посада, 

кафедра 

Спеціальність Дата  

захисту 

Тема дисертації 

Карпінський 

Б.А. 

Професор 

кафедри 

економіки та 

менеджменту 

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 

21.02.2019 р. Фінансово-

податковий механізм 

інвестиційного 

зростання в Україні 

* Випускники докторантури та аспірантури. 

7.3 Захисти у спеціалізованих вчених радах університету сторонніми працівниками  

Прізвище, 

ініціали 

Науковий 

керівник, 

консультант 

Спеціальність Дата  

захисту 

Тема дисертації 

8 Студентська наукова робота: кількість наукових гуртків і кількість студентів, що 

беруть участь у їхній роботі; участь (кількість студентів) у виконанні держбюджетної чи 

іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; 

виступи на конференціях (кількість доповідей за участю студентів, назви конференцій); 

індивідуальні та спільні зі співробітниками університету публікації; отримані нагороди у II 



етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо. 

 

Науковий гурток «Державотворець» – 45 членів 

 

Опубліковані тези доповідей на конференціях 

Спільні публікації із студентами: 

1. Карпінський Б.А., Гасюк Р.В., Кметь С.Б. Управлінська доктрина формування 

корпоративної культури персоналу органів публічного управління на засадах 

державотворчого патріотизму нації. Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, 

фінансів та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-

практичної конференції (Полтава, 23 серпня 2019 р.): у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 

32–33. 

2. Карпінський Б.А., Гасюк Р.В., Базар С.Т. Мотивація як концепт управлінської 

доктрини формування державотворчого патріотизму нації в системі публічних організацій. 

Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика: 

збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 серпня 

2019 р.): у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 25–27. 

3. Карпінський Б.А., Гасюк Р.В., Бондар Б.К. Методи цільового адміністрування в 

системі формування новаційної управлінської доктрини взаємодії домінант державотворчого 

патріотизму нації. Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, фінансів та права: 

теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 

(Полтава, 23 серпня 2019 р.): у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 27–29. 

4. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В., Думич Р.-І. І. Атестаційний процес як ефективний 

метод активізації державотворчого патріотизму нації в системі персоналу органів публічного 

управління. Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, фінансів та права: теорія і 

практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 

серпня 2019 р.): у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 30–32. 

5. Карпінський Б.А., Думич Р.І. Управлінська доктрина реформування і ефективність 

атестації персоналу в системі публічного управління та адміністрування на засадах 

державотворчого патріотизму нації. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права 

в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 

(Полтава, 30 березня 1919 р.): у 5 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 3. С. 9–10.  

6. Карпінський Б.А., Кметь С.Б. Управлінська доктрина оцінювання й розвитку 

корпоративної культури персоналу органів публічного управління на парадигмі 

державотворчого патріотизму нації. Сучасна парадигма публічного управління / Матер. 

міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2019.  С. 93–96. 

7. Карпінський Б.А., Думич Р.-І.І. Атестація управлінського персоналу як сучасний 

засіб активізації домінант державотворчого патріотизму нації в системі публічних 

організацій. Сучасна парадигма публічного управління / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 

(17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 270–273. 

8. Карпінський Б.А., Базар С.Т. Мотиваційні засади в системі діяльності публічних 

організацій як стратегіологічний базис управлінської доктрини оцінювання й формування 

державотворчого патріотизму нації. Сучасна парадигма публічного управління / Матер. 

міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2019.  С. 139–142. 

9. Герасименко О.В. Семен І.В. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК БАЗОВА ЛАНКА 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ. // Сучасна парадигма 

публічного управління / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.  С. 14-17. 

10. Герасименко О.В., Наврусевич Ю.В. АСПЕКТИ СВІТOВОГО ДOСВІДУ 

СТВOРEННЯ СПІЛЬНИХ ЦІННOСТEЙ ДEРЖAВИ, БІЗНEСУ ТA СУСПІЛЬСТВA. // 



Сучасна парадигма публічного управління / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 

2019 р., м. Львів). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.  С. 201-204. 

11. Герасименко О.В., Цап Г.А. ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ. // Сучасна парадигма публічного управління / 

Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019.  С. 204-207. 

12. Герасименко О.В., Шишко О.Б. ВЕКТОРИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. // Сучасна парадигма 

публічного управління / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.  С. 207-210. 

13. Герасименко О.В., Сплавінська А.Ю. Вплив державного управління на розвиток 

українських підприємств в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми економіки та 

управління в епоху глобальних викликів і загроз : Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф., 

Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р. – В 2-х томах. – Т. 1. / Нац. метал. академія України. – 2018. – 390 

с. – С. 119-121. 

14. Герасименко О.В., Шишко О.Б. Проблеми та перспективи реформування системи 

надання адміністративних послуг в Україні // Правові засади організації та здійснення 

публічної влади : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. 

Хмельницький, 2 - 8 травня 2019 року). – Хмельницький : Хмельницький університет 

управління та права, 2019. – 183 с. – С. 49-51. 
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та здійснення публічної влади : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
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тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 2 - 8 

травня 2019 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2019. – 
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7. Батьо М.М. Удосконалення комунікацій між бізнесом та органами влади: виклики та 

завдання. – Збірник тез доповідей наукового семінару «удосконалення комунікацій між 

бізнесом та органами влади: виклики і завдання. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018.   

С.60-64.  

8. Мариняк Л.В. Комунікації як механізм взаємодії державних органів влади та 

громадськості. – Збірник тез доповідей наукового семінару «удосконалення комунікацій між 

бізнесом та органами влади: виклики і завдання. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  

С.80-86.  

9. Голич М. Взаємодія влади та бізнесу – Збірник тез доповідей наукового семінару 

«удосконалення комунікацій між бізнесом та органами влади: виклики і завдання. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  – Збірник тез доповідей наукового семінару «удосконалення 

комунікацій між бізнесом та органами влади: виклики і завдання. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018.  С. 110-115.    

10.Маркевич А. Взаємодія держави та бізнесу в сучасних умовах.– Збірник тез 

доповідей наукового семінару «удосконалення комунікацій між бізнесом та органами влади: 

виклики і завдання. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  С.161-165.   

 

Участь студентів у конференціях та ін. наукових заходах 

13.11.2018 За ініціативи Max Grant студенти спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування»  долучилися до  інтенсив-тренінгу в місті Київ. Зокрема,  обговорили 

організаційні моменти, прослухали лекції від спікерів, отримали необхідні фідбеки після 

воркшопів (дізнались що таке YEP, поговорили про ефективний SMM та PR, як бути CEO 

свого життя . 

 

22-24.11.2018 ІІ Всеукраїнський з’їзд УАС та форум «Студентство – авангард 

державотворення» в м. Київ (Пуща Водиця).  Було відібрано 100 учасників з поданих більш 

ніж 300 заявок. Серед цих активістів був студент спеціальності «Публічне управління та 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006708315564&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBVzUeHNhTsI-98GjiwE4B8VMU-6Z-G-5AT3gLExCN6_BSa7A4yg7x1_qY1Vp54-OPEx0nLVaQfbf67&fref=mentions&hc_location=group


адміністрування» факультету управління фінансами та бізнесу, заступник старости з питань 

студентського самоврядування – Олександр Станасюк. 

 

11 березня 2019 року в Україні стартував Тиждень відкритого Уряду, що відбувається в 

рамках участі нашої держави в міжнародній Ініціативі «Партнерство „Відкритий Уряд”». З 

нагоди цієї акції в Києві та інших регіонах України відбувалися публічні заходи (круглі 

столи, вебінари, конференції, тренінги, залучення молоді до роботи органів влади та ін.), 

присвячені питанням налагодження взаємодії між представниками органів виконавчої влади 

та громадськості загалом та виконання плану дій з впровадження Ініціативи «Партнерство 

„Відкритий Уряд”» зокрема. студенти спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» факультету управління фінансами та бізнесу відвідали Львівську обласну 

державну адміністрацію.  

 

16 квітня 2019 року на кафедрі економіки та менеджменту відбувся круглий стіл на 

тему: «Тенденції розвитку органів місцевого самоврядування в Україні». 

 

16 травня 2019 року Львівський національний університет імені Івана Франка спільно з 

Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби 

у Львівській та Закарпатській областях провели Всеукраїнську інформаційну кампанію 

«Право на державну службу», яка відбулася на факультеті управління фінансами та бізнесу 

для студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

 

У рамках святкування Фестивалю науки кафедрою економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу 20 травня 2019 р. було проведено дискусійний 

клуб: «Проблеми і перспективи розвитку публічного управління та адміністрування: 

державотворчий  аспект». 

 

Семінар-тренінг «Створення та реалізація соціальних проектів у об’єднаних 

територіальних громадах» 18 вересня 2019 року на кафедрі економіки та менеджменту 

відбувся тренінг для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

на тему: «Створення та реалізація соціальних проектів у об’єднаних територіальних 

громадах ». 

 

3 жовтня 2019 року на факультеті управління фінансами та бізнесу студентський 

науковий гурток «Державотворець» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» провів свої перші заходи. Основною метою заходу було залучення 

першокурсників до роботи гуртка та презентації його роботи. 

 

7 жовтня 2019 р. кафедра економіки та менеджменту і кафедра економічної теорії 

факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені 

Івана Франка провели захід до днів Університету, неформальну зустріч з представниками 

органів публічної влади та органів місцевого самоврядування на тему: «Можливості та 

перспективи самореалізації молоді в публічній сфері». 

 

I Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного 

управління», присвячена актуальним проблемам теорії та практики публічного управління та 

адміністрування. 17-18 жовтня 2019 р. 

 

У рамках фестивалю науки ЛНУ імені Івана Франка, 20 травня 2019 р. кафедра та 

менеджменту провела науковий семінар з проблеми «Адміністрування бізнесу 

територіальних громад» (в рамках Фестивалю науки – 2019), в якому взяли участь викладачі, 

докторанти, аспіранти, студенти та практики. 

Зокрема, на науковому семінарі «Адміністрування бізнесу територіальних громад» 

виступили: 



1. Довбенко Андрій Ярославович – студент групи УФПМ-51с, факультет управління 

фінансами та бізнесу, ЛНУ імені Івана Франка. Тема виступу: «Механізм державного 

управління інвестиційно-інноваційними процесами в державі».Ннаук. керівник, д.е.н., 

професор Васьківська К.В. 

2.  Жижка Ю. В., Зацінська З. Й. – студенти групи УФПМ–51, факультет управління 

фінансами та бізнесу, ЛНУ імені Івана Франка. Тема виступу: «Дослідження розвитку 

туристичної галузі Львівської області». Наук. керівник, д.е.н., професор Васьківська К.В. 

3. Мельник І. П., Шоробура Н. М. – студенти групи УФПМ–51с, факультет управління 

фінансами та бізнесу, ЛНУ імені Івана Франка. Тема виступу: «Аналіз стану промислової 

галузі у Львівській області., Наук. керівник, д.е.н., професор Васьківська К.В. 

4.  Науменко В. – студент групи УФПМ–51 с, Шуєва Д. – студент групи УФПМ-61з, 

факультет управління фінансами та бізнесу, ЛНУ імені Івана Франка. Тема виступу: 

«Активізація інвестиційної діяльності сільських територіальних громад у контексті 

адміністративно-територіальної реформи., Наук. керівник, д.е.н., професор Васьківська К.В. 

 

Перелік опублікованих студентських статей у наукових виданнях 

1. Герасименко О.В. Прозорість і відкритість інформації як запорука запобігання 

корупційним проявам в органах державної влади / О. В. Герасименко, А. Ю. Сплавінська, М. 

А. Павлів // Молодий вчений.– № 11 (63). – 2018. – С. 975-978. Index Copernicus 

2. Герасименко О.В. Аспекти розвитку інвестиційної політики Львівської області / О.В. 

Герасименко, М.М. Вайда // Молодий вчений. – № 10 (62). – 2018. – С. 703-706. Index 

Copernicus 

3. Герасименко О.В. Особливості мотиваційної філософії державних службовців в 

Україні / О. В. Герасименко, Л.П. Лазорко, С.Т. Калагурка // Економіка та суспільство.– 

№ 19. – 2018. – С. 128-133. Фахова реєстрація від 9.03.2016 р. № 241, Index Copernicus 

ICV 2015: 35.93 

4. Герасименко О.В. Державне регулювання інвестиційної політики в Україні/ О.В. 

Герасименко, І.В. Перун // Електронний науково-практичний журнал “Інфраструктура 

ринку”. – № 25. – 2018. – С. 74-80. Фахова реєстрація від 7 жовтня 2016 року № 1222 

5.Маліновська О.Я. Особливості формування системи управління якістю діяльності 

органів виконавчої влади. / О.Я. Маліновська, В.І. Кухар // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент  – 2019. – № 36.  – С. 86-90 

6. Маліновська О.Я. Теоретико-методологічні засади ефективності державного 

управління / О.Я. Маліновська, Ю.В. Жижка // Східна Європа: економіка бізнес та 

управління – 2019. – №4 (21) – С. 88-93. 

7.Маліновська О.Я. Сутність, аналіз та удосконалення механізму регіональної політики 

розвитку / О.Я. Маліновська, В.І. Кухар // Науковий журнал «Молодий вчений» № 12 (64) 

грудень 2018 р. – С. 639-645. 

8. Маліновська О. Я. Фінансово-матеріальні засади функціонування територіальних 

громад / О. Я. Маліновська, А. А. Луць // Економічні науки. Серія «Економіка та 

менеджмент» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – 

Випуск 15 (58). – Редкол.: відп. д.е.н., професор Вавдіюк Н. С. – Луцьк, 2018. – С. 176-183. 

9.Маліновська О. Я. Формування інноваційного потенціалу процесів управління 

організацією / О.Я. Маліновська, К.О. Юрченко // Науково-практичний журнал «Економічні 

студії» 2019. – 1 (23) . – С. 41-44. 

10.  Бобко Л. О. Проблеми корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні 

/     Л. О. Бобко, А.В. Мазяр // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 

2019.– №5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/34.pdf 

11.  Бобко Л. О. Актуальні проблеми формування етики державних службовців [Текст] / 

Л. О. Бобко, Б.Б. Сенишин, Т.І.  Сподарик Т.І., О.А.Станасюк // Молодий вчений. — 2019. —

№5. –[Електронний ресурс].– Режим доступу: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/4/103.pdf 

 

http://journals.indexcopernicus.com/++,p24785862,3.html
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/34.pdf


Участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт: 

1. Всеукраїнський конкурсах студентських робіт спеціальності 281 “Публічне 

управління та адміністрування” (13.12.2018) Студент  Кухар Віталій. Тема науковоі роботи 

„Шляхи удосконалення механізму державної підтримки регіонального розвитку”. Наук. кер. 

Маліновська О.Я. 

2. Всеукраїнський конкурсах студентських робіт „Перспективи України в умовах 

економічної глобалізації” (05.12.2019р.)Студент  Кухар Віталій. Тема науковоі роботи 

“Відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних 

зв'язків”. Наук. кер. Маліновська О.Я. 

3. Всеукраїнський конкурсах студентських робіт  „Перспективи України в умовах 

економічної глобалізації” (05.12.2019р.) Студент  Погодін Семен. Тема науковоі роботи 

„Технологія Блокчейн та її застосування в менеджменті”. Наук. кер. Маліновська О.Я. 

 

3 студента спеціальності «Публічнне управління та адміністрування» пройшли 

стажування в органах державної влади в рамках проекту «Державотворець», Київ, 2019. 

 

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» (ІІ етап, 15-17 травня 2019 р., 3 учасника): 

Кобець Катерина отримала диплом за високий рівень знань з теорії та практики 

публічного управління та адміністрування розвитку громадянського суспільства. 

Дрозд Юрій отримав диплом за високий рівень теоретико-практичної підготовки з 

питань сталого розвитку суспільства. 

 

9 Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом). 

Монографії 
Видано _4__ монографій загальним обсягом _15,65_ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Комарницька, Г.О. 2019. Державно-приватне партнерство: 

інвестиційно-інноваційне забезпечення, митне обслуговування та 

економічна ефективність : монографія / Г.О. Комарницька, Львів: 

Галицька видавнича спілка. 211с.  

7,6 д.а. 

Васьківська К.В., Децик О.І. Інвестиційна діяльність суб’єктів 

підприємництва в системі бізнес-адміністрування. Монографія / 

За заг. ред. К. В. Васьківської. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. - 

192 с.  

11,16 д.а./6,1 д.а. 

Комарницька, Г.О., Овчарук, В.В. та Коломієць, О.Л. 2019. 

Методичні підходи з економічного оцінювання систем 

адміністрування. В: Л.М. Савчук, ред. Управління соціально-

економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах 

кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі). Дніпро: 

Видавець Біла К.О. С.194-211.  

1,1 д.а. 

Gerasymenko O. Management of communicative aspect of 

motivational philosophy of civil servants in public finance system / 

Natalia Sytnyk, Olena Gerasymenko // Social and legal aspects of the 

development of civil society institutions : collective monograph. Part I. 

Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. – 536 p. – P. 437-449.  

0,85 д.а. 

 



Підручники 

Видано ____ підручників загальним обсягом ____ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

 

Навчальні посібники 

Видано __2_ навчальних посібників загальним обсягом _21,7_ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Публічне управління = Public administration: навч. посібник /А.В. 

Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька, Л.О. Бобко, О.В. 

Герасименко, О.Я. Маліновська та ін.; [ за заг. ред. 

А.В.Стасишина].  – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.  

35,36 д.а./17,2 д.а. 

Карпінський Б.А., Васильків І.М., Максимук О.В., Шкулка С.К. 

Вступ до економетрики : навч. посіб. 2-ге вид. Львів : «ГАЛИЧ-

ПРЕС», 2019. 292 с. (Серія «Економетрика»).  

16,97 д.а./4,5 д.а. 

 
Наукові журнали 
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Статті 

1 Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор; 

2 Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних 
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1. Герасименко О.В. Прозорість і відкритість інформації як запорука запобігання 
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Герасименко, М.М. Вайда // Молодий вчений. – № 10 (62). – 2018. – С. 703-706. Index 

Copernicus 
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ICV 2015: 35.93 
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грудень 2018 р. – С. 639-645. Index Copernicus 

5. Маліновська О. Я. Формування інноваційного потенціалу процесів управління 
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студії» 2019. – 1 (23) . – С. 41-44. Index Copernicus 

6. Комарницька, Г.О., 2019. Напрямки активізування державно-приватного партнерства 
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(Міжнародна представленість та індексація журналу: Scientific Indexing Services, Index 
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7. Комарницька, Г.О., 2019. Класифікація проектів державно-приватного партнерства. 

Бізнес Інформ, 5, с.50-55 (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb 
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(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus).  

9. Комарницька, Г.О., 2019. Сутність державно-приватного партнерства та його 

активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Проблеми економіки, 

1, с.46-51 (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials 

Directory, Research Papers in Economics, РІНЦ, Index Copernicus, Directory of Open Access 

Journals, CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced, 

Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, BASE, InfoBase Index, OpenAIRE, 

WorldCat, SUNCAT Union Catalogue, COPAC Union Catalogue, Open Access Library, J-Gate, 

Академія Google, Research Bible).  

10. Комарницька, Г.О., Овчарук, В.В. та Ноджак, Л.С., 2019. Показники оцінювання 

системи адміністрування в управлінні підприємствами та в державно-приватному 

партнерстві. Причорноморські економічні студії, 40, с.40-45. (Міжнародна представленість 

та індексація журналу: Index Copernicus).  

11. Комарницька, Г.О., 2019. Модель митного обслуговування державно-приватного 

партнерства. Бізнес Інформ, 4, с.41-48 (Міжнародна представленість та індексація 
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Copernicus, Directory of Open Access Journals, CiteFactor, Academic Journals Database, 
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BASE, InfoBase Index, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT Union Catalogue, COPAC Union 

Catalogue, Open Access Library, J-Gate, Академія Google, Research Bible).  

12. Васьківська К. В., Чопик О. В., Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О. Удосконалення 

розвитку приміських територій. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 91–100. 

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-91-100 

13. Комарницька, Г.О., 2019. Нормативно-правові засади митного обслуговування 

державно-приватного партнерства. Економіка. Фінанси. Право, 4/2, с.11-15.  (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus).  

14. Комарницька, Г.О., Овчарук, В.В. та Коломієць, О.Л., 2019. Економічне 
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державно-приватному партнерстві. Економічний простір, 142, с.196-205. (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus).  

15. Комарницька, Г.О., 2019. Принципи активізування державно-приватного 

партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Інтелект XXI, 4, с.78-

82. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus).  
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представленість та індексація журналу: Index Copernicus).  

17. Бобко Л. О. Сучасні тенденції та проблеми корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу в Україні [Текст] / Л. О. Бобко, В. В. Беднарчук, М. М. Тишковець // 

Молодий вчений. — 2019. — № 4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/4/103.pdf 

18. Бобко Л. О. Актуальні проблеми формування етики державних службовців [Текст] / 
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№5. –[Електронний ресурс].– Режим доступу: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/4/103.pdf 

19. Васьківська К. В., Пелехатий А. О., Галімук Ю. О., Лозінська Л. Д. Співробітництво 

територіальних громад в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7209 (дата звернення: 21.10.2019). DOI: 

10.32702/2307-2105-2019.8.1. Index Copernicus 

20. Бобко Л. О. Проблеми корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні /     

Л. О. Бобко, А.В. Мазяр // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 

2019.– №5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/34.pdf. Index Copernicus 

 

3 Статті в інших закордонних виданнях; 

1. Gerasymenko O. Influence of investment policy on financial safety of the state in context 

of balancing / Natalia Sytnyk, Olena Gerasymenko // Wyzwania współczesnych finansów – 

wybrane problemy (Challenges of contemporary finance ‒ selected problems) : Prace Naukowe. 

Seria: Finanse i Rachunkowość Nr 5 / pod redakcją Anny Ćwiąkały-Małys, Marzeny Karpińskiej. – 
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2. Malinovska O.Y. Analysis of snrategic potential of regional civil programs in the context of 

regional development policy (by the example of the Lviv region) / O.Y. Malinovska // Slovak 
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[Електронний ресурс]/ І.О.Парубчак, Г.М. Гринишин // Теорія та практика державного 
управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного 
технічного університету. – 2019. – № 2. - Режим доступу:http: // www.irbis-nbuv.gov.ua 

2. Парубчак І.О., Харечко Д.О. Формування та реалізація державної політики 
соціального захисту в контексті збереження та поліпшення здоров’я осіб похилого віку в 
Україні [Електронний ресурс]/ І.О.Парубчак, Д.О. Харечко // Теорія та практика державного 
управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного 
технічного університету. – 2019. – № 2. - Режим доступу:http: // www.irbis-nbuv.gov.ua 

3. Парубчак І.О., Радух Н.Б. Трансформація підходів та засадничих принципів 
державного регулювання розвитку тваринництва у новітніх економіко-господарських умовах 
в Україні / І.О.Парубчак, Н.Б. Радух // Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління. 
Випуск 2 (10) 2019. – 2019. – С. 116–127. 

4. Герасименко О.В. Державне регулювання інвестиційної політики в Україні/ О.В. 

Герасименко, І.В. Перун // Електронний науково-практичний журнал “Інфраструктура 

ринку”. – № 25. – 2018. – С. 74-80. Фахова реєстрація від 7 жовтня 2016 року № 1222 

5. Маліновська О. Я. Фінансово-матеріальні засади функціонування територіальних 

громад / О. Я. Маліновська, А. А. Луць // Економічні науки. Серія «Економіка та 

http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/34.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/


менеджмент» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – 

Випуск 15 (58). – Редкол.: відп. д.е.н., професор Вавдіюк Н. С. – Луцьк, 2018. – С. 176-183. 

6. Комарницька, Г.О. та Коломієць, О.Л., 2019. Державно-приватне партнерство як 

інструмент активізування інноваційної діяльності. Вісник Волинського інституту економіки 

та менеджменту, 23, с. 83-91.  

7.Маліновська О.Я. Аналіз сучасного стану державної підтримки соціально-

економічного розвитку регіонів України / О.Я. Маліновська // Науковий вісник 
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8.Маліновська О.Я. Особливості формування системи управління якістю діяльності 

органів виконавчої влади. / О.Я. Маліновська, В.І. Кухар // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент».  – 2019. – № 36.  – С. 86-90 

9. Маліновська О.Я. Теоретико-методологічні засади ефективності державного 

управління / О.Я. Маліновська, Ю.В. Жижка // Східна Європа: економіка, бізнес та 
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5 Статті в інших виданнях України. 

 

Тези доповідей на конференціях 

Тези доповідей на міжнародних конференціях. 

1. Карпінський Б.А., Гасюк Р.В., Кметь С.Б. Управлінська доктрина формування 

корпоративної культури персоналу органів публічного управління на засадах 

державотворчого патріотизму нації. Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, 

фінансів та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-

практичної конференції (Полтава, 23 серпня 2019 р.): у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 

32–33. 

2. Карпінський Б.А., Гасюк Р.В., Базар С.Т. Мотивація як концепт управлінської 

доктрини формування державотворчого патріотизму нації в системі публічних організацій. 

Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика: 

збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 серпня 

2019 р.): у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 25–27. 
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патріотизму нації. Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, фінансів та права: 

теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 

(Полтава, 23 серпня 2019 р.): у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 27–29. 
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метод активізації державотворчого патріотизму нації в системі персоналу органів публічного 

управління. Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, фінансів та права: теорія і 

практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 

серпня 2019 р.): у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 30–32. 

5. Карпінський Б.А. Податкова культура підприємства як відображення 

державотворчого патріотизму нації. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та 

практики. Матеріали восьмої міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 вересня 2019 р. Одеса : 

Бондаренко М. О., 2019. С. 252–253. 

6. Комарницька, Г.О. та Кушвара Н.Ю., 2019.  Роль державно-приватного партнерства в 

соціально-економічному розвитку держави. В: Сучасна парадигма публічного управління : 

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента 

Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019. – 629 

с., С.283-286. 

7. Комарницька, Г.О. та Штурна О.І., 2019.  Регіональний розвиток України в умовах 

реформи децентралізації. В: Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І 



Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. 

– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019. – 629 с., С.286-290. 

8. Комарницька, Г.О. та Зацінська З.М., 2019.  Розвиток реформи децентралізації в 

Україні. В: Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-

практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019. – 629 с., С.45-48. 

9. Komarnytska H. O., DzianaG., 2019, Development of state and private partnership in 

Ukraine. Тhesis оf the first international scientific-practical conference "Тhe modern paradigm of 

public administration". –Lviv, 2019. – 629 p., P.464-467. 

10. Карпінський Б.А. Управлінська доктрина активізації університетського науково-

освітнього потенціалу України на засадах державотворчого патріотизму нації. 

Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : 

збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 11 жовтня 2019 р.) / 

Чернігів. нац. технол. ун-т. Чернігів, 2019. С. 35–38.  
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вулицями м. Львова, а також на концерт за участі творчих колективів Університету.  

18 жовтня в рамках Конференції на Факультеті управління фінансами та бізнесу 

проводилися секційні засідання, які охопили увесь спектр проблематики, що розробляють 

науковці університету та гості конференції, за такими напрямами: теоретико-методологічні 

аспекти публічного управління та адміністрування; моделі публічного управління: 

європейський досвід; сучасні тенденції суспільно-політичного та соціально-економічного 

розвитку держави; публічне адміністрування та управління бізнесом; управління 

організаціями публічної сфери; сучасні тенденції суспільно-політичного та соціально-

економічного розвитку держави. 

Також, у рамках І Міжнародної науково-практичної конференції 18 жовтня відбувся 

круглий стіл на тему «Досвід підготовки фахівців публічного управління та бізнес-

адміністрування» на Прикарпатті в Івано-Франківській обласній державній адміністрації за 

участю представників наукового товариства із різних міст України – учасників І 

Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління». 

За результатами роботи конференції було видано збірник, який містить близько 200 тез: 

Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-

практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019. – 629 с. 

 

11 Патентно-ліцензійна діяльність: 

11.1 Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну 

модель)) − автори, назва, № заявки, дата подачі , заявник(и); 

11.2 Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, 

заявник(и). 

21 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 

 

12 Матеріальна база підрозділу (обладнання, придбане за звітний період чи введене в 

дію на кінець звітного року). 

13 Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи в ринкових умовах. 

 

Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді факультету управління фінансами та бізнесу 

__________________ 

      (протокол/дата) 

 



 В.о. завідувача кафедри _______________ 

          (підпис) 
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