
РОЗДІЛ V. НАУКОВА РОБОТА 

 

№ Вид роботи Відповідальні 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1. Наукова робота викладачів 
1. Затвердити план науково-дослідної роботи 

кафедри на 2017-2018 н.р. 
Комарницька Г.О. 

Вересень 

2017 р. 

2. Робота наукового гуртка «Державотворець» Комарницька Г.О., 

Карпінський Б.А. 

Упродовж 

року 

3. Провадити цілеспрямовані заходи з 

закріплення наукової пріоритетності 

результатів, отриманих в рамках 

функціонування наукової школи 

«Формування та реалізація підходів 

управлінського контролю в стратегіології 

розвитку національного господарства», 

відповідними охоронними документами 

Державної служби інтелектуальної 

власності України за науковими напрямами: 

управління і економіка національного 

господарства; формування та 

функціонування державотворчого 

патріотизму нації з позиції кількісної 

(податкової) домінанти; інструментарій та 

моделювання у фінансовій системі держави; 

управлінські механізми та підходи.  

Комарницька Г.О., 

Карпінський Б.А., 

доценти, аспіранти 

кафедри 

Упродовж 

року 

4. Продовжувати взаємовигідне 

співробітництво з підвищення кваліфікації 

працівників і підготовки спільних науково-

дослідних проектів, зокрема, оцінювання і 

порівняння соціальної та фінансово-

господарської результативностей 

прикордонної діяльності, у рамках 

Транскордонної науково-дослідної 

лабораторії з фінансово-економічних 

проблем державотворення (кафедра і 

Інститут економіки та управління державної 

вищої технічно-економічної школи в 

Ярославі (Польща)). 

Карпінський Б.А. 
Упродовж 

року 

5. Розробка Положення щодо Міжнародної 

науково-дослідної лабораторії з фінансово-

економічних проблем державотворення і 

стратегіології розвитку території (Факультет 

управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І. 

Франка – Лодзький університет, факультет 

організації та управління, Польща) 

Карпінський Б.А. 
Упродовж 

року 
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6. Рецензування монографій, дисертацій та 

авторефератів 

Професори, 

доценти 

кафедри 

Упродовж 

року 

7. До «Днів науки університету» участь у круглому 

столі «Вектори популяризації публічного 

управління в умовах сьогодення»  

Комарницька 

Г.О., викладачі 

кафедри 

Жовтень 

2017 р. 

8. Відкрите лекційне заняття в рамках «Днів науки 

університету» на тему: «Особливості взаємовпливу 

якісної та кількісної домінант державотворчого 

патріотизму нації як фактора підвищення 

ефективності публічного управління та 

адміністрування»   

Карпінський 

Б.А. 

Жовтень 

2017 р. 

9. 

Участь у дискусійному клубі «Модифікація 

публічного управління в контексті 

євроінтеграційних процесів»  

Комарницька 

Г.О., 

Карпінський 

Б.А., 

викладачі 

кафедри 

Травень 

2018 р. 

10. Участь у науково-практичних конференціях, 

семінарах 

Викладачі 

кафедри 

Упродовж 

року 

11. Підготовка та публікація наукових статей з 

проблематики наукових досліджень у фахових та 

реферативних виданнях 

Викладачі 

кафедри 

Упродовж 

року 

12. Підготовка навчальних посібників, підручників, 

монографій 

Викладачі 

кафедри 

Упродовж 

року 

12.1 Посібник «Публічне управління: теоретичні засади 

та практичні аспекти» 

Викладачі 

кафедри 

Березень  

2018 р. 

12.2 Монографія «Публічне управління: 

загальнодержавний та регіональний вимір» 

Викладачі 

кафедри 

Квітень  

2018 р. 

12.3 Посібник «Збірник тестових завдань для 

підготовки до вступу на спеціальність «Публічне 

управління та адміністрування»« 

Викладачі 

кафедри 

Лютий 

2017 р. 

12.4 Монографія «Державотворчий патріотизм нації: 

податкова домінанта»  
Карпінський Б.А. 

Упродовж 

року 

12.5 Монографія «Негативна синергічність: оцінювання 

впливу на фінансову продуктивність території»  

Карпінський Б.А. 

 

Упродовж 

року 

12.6 Посібник  «Економіка та менеджмент» Карпінський 

Б.А., 

Бобко Л.О.,  

Герасименко 

О.В., Капленко 

Г.В.,  

Комарницька 

Г.О., 

Маліновська 

О.Я., 

Пак Н.Т. 

Грудень 

2017 р. 



 

1 2 3 4 

2. Наукова робота із студентами 
1. Забезпечення роботи наукового гуртка 

«Державотворець» 

Викладачі 

кафедри 

Упродовж 

року 

2. Організація студентської наукової роботи та 

забезпечення опублікування її результатів. 

Підготовка робіт на конкурси, організація 

олімпіад, виступів на наукових конференціях 

Викладачі 

кафедри 

Упродовж 

року 

3. Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт з природничих, технічних та гуманітарних 

наук за галузями «Економіка підприємства та 

управління виробництвом», «Менеджмент» 

Викладачі 

кафедри 

листопад 

2017 р. – 

березень 2018 

р. 

4.  

Всеукраїнська студентська олімпіада з 

навчальної дисципліни «Менеджмент» 

Карпінський Б.А., 

Герасименко О.В. 

листопад 

2016 р. – 

березень 

2017 р. 

5. 

Конкурс молодіжних проектів «Lviv Young 

Project»   

Комарницька 

Г.О., Карпінський 

Б.А. 

вересень 

2017 р. – 

травень 2018 

р. 

6.  

Програма «Перший кар’єрний крок» 

Комарницька 

Г.О., Карпінський 

Б.А. 

вересень 

2017 р. – 

травень 2018 

р. 

7. 

Участь у дискусійному клубі на тему: 

«Модифікація публічного управління в контексті 

євроінтеграційних процесів» 

Комарницька 

Г.О., 

Герасименко 

О.В., наукові 

керівники 

травень 2018 

р. 

8. Підготовка студентів до участі у науково-

практичних конференціях, круглих столах тощо, 

що організовуються ВНЗ України та інших 

держав 

Комарницька 

Г.О., наукові 

керівники 

протягом 

року 

9. Залучення студентів до виконання кафедральних 

науково-дослідних тем  

Карпінський Б.А., 

наукові керівники 

Упродовж 

року 

10. Керівництво студентами під час написання ними 

тез виступів на конференціях, статей та 

навчальної літератури 

наукові керівники 
Упродовж 

року 

11. Керівництво студентами під час написання ними 

тез виступів на конференціях, статей та 

навчальної літератури 

наукові керівники 
Упродовж 

року 

11 З метою активізації роботи з талановитими 

учнями середньої школи і підвищення рейтингу 

потенційних вступників на спеціальність 

«Публічне управління та адміністрування» 

налагодити системні зв’язки кафедри із 

адміністрацією та учнями Львівського 

відділення Малої академії наук 

Комарницька 

Г.О., Карпінський 

Б.А., 

Герасименко О.В. 

 

Упродовж 

року 
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5.3. Наукові семінари 

1. Вплив прогресивної регенерації на 

можливості економічного зростання 

територіальних громад 

Герасименко О.В. Лютий 2018 р. 

2. Динаміка розвитку негативної синергічності 

в сучасних умовах  
Карпінський Б.А. Березень 2018 р. 

3. Комплексний, системний та синергетичний 

підходи до дослідження проблематики 

споживчого попиту 

Капленко Г.В.  Квітень 2017 

5.4. Інші види робіт 

1. Робота над докторською дисертацією Карпінський Б.А. Упродовж року 

2. 
Залучення нових членів до студентського 

наукового гуртка 

Викладачі кафедри Протягом року 

3. Проведення зборів членів студентського 

наукового гуртка  

Викладачі кафедри Щомісячно з 

вересня по 

травень 

4. 
Розгляд і затвердження звіту про 

виконання плану науково-дослідної роботи  

Комарницька Г.О., 

Герасименко О.В.  

 

Травень  2018 р.  



 


