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Розбудова демократичної Української держави передбачає посилення ролі вищих 

навчальних закладів у формуванні громадянина нового суспільства, утвердження вищої 

освіти як реальної соціальної цінності. На сучасному етапі в Україні відбувається 

реформування вищої освіти, що пов’язано з її входженням до єдиного освітнього 

європейського простору, дотриманням вимог Болонського процесу. 

Головним критерієм якості вищої освіти має бути здатність молодого покоління 

повноцінно жити і активно діяти у новому світі, постійно самовдосконалюватися, адекватно 

реагувати на зміни, особливо в періоди технологічних та цивілізаційних проривів. Окрім 

того прогресивні зміни у суспільних відносинах зумовлюють необхідність забезпечення 

високого рівня вищої освіти як запоруки конкурентоспроможності, професійної і соціальної 

мобільності, самовдосконалення громадян. Така постановка питання вимагає постійних 

активних зусиль у ґрунтовному аналізі стану підготовки науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів. 

Основні пріоритети роботи кафедри, які визначили завдання кафедри на 2019-

2020 н.р.: 

 забезпечувати загальний контроль навчального процесу, дотримання вимог 

чинного законодавства, відповідних вимог МОН України щодо здійснення навчально-

методичної та наукової діяльності;

 реалізація освітніх програм, навчальних планів підготовки здобувачів вищої 

освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) освітніми рівнями;

  теоретична розробка і практичне забезпечення єдиної концепції втілення змісту 

освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;

 задовольняти потреби ринку праці в підготовці високоінтелектуальних фахівців у 
галузі публічного управління та адміністрування через підвищення соціальних, 

управлінських, особистісних якостей здобувачів вищої освіти, викладачів кафедри;

 сприяти формуванню нової вітчизняної моделі управління в системі публічного 
управління;

 теоретичне обґрунтування та впровадження на практиці змісту та технологій 
підготовки магістрів з спеціальності 281 Публічнео управління та адміністрування, здатних 

успішно працювати в публічній владі, публічних установах;

 спрямувати навчальний процес для педагогічних працівників на опанування 
нових пріоритетних напрямів, функцій, орієнтирів, технологій щодо забезпечення якості, 

доступності й ефективності освіти;

 використовувати сучасні системи контролю якості знань студентів, проводити 
моніторинг якості освіти;

 здійснення заходів щодо розширення переліку дисциплін, які викладаються 

іноземними мовами (за професійним спрямуванням);

 здійснення заходів щодо розширення переліку дисциплін, які викладаються 

іноземними мовами (за професійним спрямуванням)

 запровадження інноваційних дисциплін для навчання майбутніх випускників з 
ефективним застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій;

 координувати діяльність всіх кафедр, що беруть участь в освітньому процесі 

підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування, забезпечувати чітку практичну спрямованість навчання у підготовці 

фахівців;

 впроваджувати в навчально-методичній роботі кафедри ідеї та принципи 

Болонського процесу;

 формувати умови, що забезпечують повне розкриття здібностей кожного 

співробітника кафедри, стимулювати індивідуальне та колективне творче мислення;
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 удосконалювати педагогічну діяльність щодо організації і проведення 

навчальних занять, позанавчальної роботи у відповідності до вимог Державних 

стандартів;

 постійний обмін професійним досвідом і новітніми здобутками професійної 
роботи шляхом обговорення на засіданнях кафедри, методичних семінарах провідних 

проблем організації навчального процесу;

 забезпечувати практичні/семінарські заняття «пакетами» практичних задач та 
індивідуальних завдань;

 укладати угоди та налагоджувати зв’язки і співпрацю з майбутніми 

роботодавцями;

 збирати та узагальнювати передовий досвід, здобутий викладачами кафедри під 
час проведення занять і позанавчальної роботи шляхом відображення його в 

індивідуальних та колективних науково-методичних публікаціях, обговорення на 

методичних семінарах;

 організовувати і здійснювати на належному науковому і методичному рівнях 
навчально-виховний процес у групових та індивідуальних формах роботи;

 розробляти й затверджувати засоби діагностики рівня знань, єдині критерії 
оцінювання знань;

 здійснювати поточний й підсумковий контроль якості знань через проведення 
залікових та екзаменаційних сесій, державних екзаменів, захистів практик, курсових і 

дипломних робіт;

 підготовка й систематично оновлювати методичне забезпечення з навчальних 
дисциплін, що викладаються кафедрою;

 розвивати базу навчально-методичного забезпечення та всіх робочих 

навчальних програм та оперативно оновлювати їх зміст відповідно до змін економічного, 

нормативно-правового та ін. середовища;

 впроваджувати інноваційні технології навчання, проводити роботу щодо 

удосконалення організації навчального процесу;

 подальша імплементація в навчальний процес сучасних програмно-

інформаційних систем та технологій;

 аналізувати стан відповідності робочих програм нормативних та вибіркових 
навчальних дисциплін встановленим вимогам (співвідношення аудиторної та самостійної 

роботи, форми поточного контролю, тощо). З метою удосконалення підготовки студентів 

аналізувати досвід самостійної роботи студентів різних форм навчання, визначати обсяг 

самостійної роботи студентів, впроваджувати нові форми контролю за цим видом роботи;

 здійснювати контроль за плануванням і видавництвом методичного 

забезпечення освітнього процесу з урахуванням необхідності тадоцільності його видання 

на засадах підвищення якості таких видань та авторської відповідальності.

 впроваджувати електронні засоби навчання (підручники, посібники, каталоги, 
словники тощо), комп'ютерні навчальні програми;

 формувати електронний банк підручників, навчальних посібників та опорних 
конспектів лекцій, відеолекцій з дисциплін, які закріплені за кафедрою за спеціальністю 

281 Публічне управління та адміністрування;

 підвищувати вимоги викладачів до оцінювання рівня знань та практичних 

навичок студентів;

 формувати інформаційну базу випускників за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування та проводити моніторинг кар'єрного зростання 

випускників;

 залучати роботодавців до участі в підготовці фахівців (цільова підготовка, курси 

тренінги, лекції і ін.);
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 керівництво науковою роботою студентських наукових гуртків та підготовка 

студентів до участі в конференціях, олімпіадах тощо

 виховувати патріотизм і пошану до Університету, його багатолітніх традицій, 

урочисте святкування загальнодержавних, університетських і факультетських свят 

(посвята в першокурсники, випускні вечори, дні Університету і Факультету і ін.);

 проводити активну інформаційну діяльність, направлену на формування 

відповідного іміджу Факультету і кафедри в середовищі потенційних споживачів освітніх 

послуг і партнерів; якісна зміна роботи профорієнтації у бік агресивності і широти 

обхвату;

 виховувати толерантність в міжнаціональних стосунках, пошану до культури і 

традицій різних національностей;

 виховувати цивільну відповідальність і суспільно активну особистість;

 формувати високі етичні якості особи;

 сприяти розвитку творчого і наукового потенціалу, інтелектуальному, 

духовному і фізичному вдосконаленню студентської молоді;

 формувати особистість, яка усвідомлює свою приналежність до українського 
народу, світової, у тому числі європейської цивілізації;

 розвивати кафедральну наукову школу й виконувати науково-дослідницьку 

роботу;

 організовувати науково-педагогічну діяльність кафедри з метою постійного 

підвищення професійної компетентності викладачів кафедри шляхом проведення й 

подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих лекцій, 

практичних/семінарських занять, взаємних відвідувань навчальних занять, методичних 

семінарів;

 виконувати  плани  щодо  наукової  підготовки  кадрів  і  

підвищуватикваліфікацію викладачів, рекомендувати їх для навчання в 

аспірантурі/док-торантурі, стажування на споріднених кафедрах у провідних вищих 

навчальних закладах України та за кордоном;

 керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, рецензування, обговорення 
представлених досліджень на засіданнях кафедри, міжкафедральних семінарах та 

засіданнях Спеціалізованої ради з захисту кандидатських дисертацій;

 організувати взаємодію з іншими навчальними закладами, проводити спільні 

засідання кафедри, круглі столи, підготовка та видання наукової та навчально-методичної 

літератури;

 індивідуалізація навчально-виховного процесу, посилення ролі самостійної та 

індивідуальної науково-дослідної роботи студентів;

 підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з проблем 
теорії та галузей менеджменту й економіки, розвитку наукових досліджень в сфері 

управління, опрацювання новітніх управлінських технологій;

 організувати для учнів середніх загальноосвітніх шкіл та коледжів курс 

«Лідерство в управлінні» з метою здійснення профорієнтаційної роботи; організувати 

виховні та просвітницькі заходи для дітей, підлітків та молоді;

 розширити зв’язки з громадськістю через засоби масової інформації, соцмережі, 

відкриті заходи та рекламу діяльності кафедри, брати активну участь у виставкових 

заходах міста та регіону;

 впроваджувати нові форми агітаційної роботи, вдосконалити систему 

формування контингенту студентів на основі використання принципу «наступного 

покоління» - студенти першого та п’ятого курсів залучаються до роботи з агітації.
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Склад кафедри: На кафедрі публічного адміністрування та управління бізнесом у 2019-

2020 н. р. працювало 9 осіб, у тому числі 9 осіб професорсько-викладацького складу. 
 

Серед викладачів кафедри 3 професори (Васьківська К.В., Карпінський Б.А., Парубчак 

Р.О.) та 6доцентів. Відсоток викладачів кафедри із науковими ступенями доктор/кандидат наук 

– 100% до загального числа викладачів кафедри. 
 

Володіння іноземними мовами:  
Викладачі кафедри, котрі вільно володіють іноземними мовами: англійська та польська – 

Герасименко О.В. 

     Дисципліни, які    

   Освіта  викладає і % її від Навчальне 

Де і коли 

 

№ Прізвище та 
Посада 

(коли і Вчене звання, загального навантаже 

 

підвищував 

 

з/п Ініціали який ВНЗ ступінь навантаження у ння 

 

 

кваліфікацію 

 

   

закінчив) 

 

поточному Д/З 

 
      

     навчальному році    

1 2 3 4 5 6 7 8  

     Теорія і практика    

     публічного 

151/4 

  

     

адміністрування 

  

        

     (38%)    
         

    

Д.е.н., 08.00.08 – 

Ділове адміністрування 

51/23 

  

    

(18,2%) 

  

    

Гроші, фінанси і 

  
       

        

   

Львівський кредит / 

Стратегічне    

   

управління в публічних 

 

Львівський 

 

   

державний Професор 

62/- 

 

   

організаціях торговельно- 

 

 

Карпінський Професор університет ім. Кафедри 

 
   

 

(15,2%) 

 

економічний 

 

1. Борис (1,0ст., І. Франка економіки і 

  

 

університет, 

 

 

Андрійович штат) 1976 р., підприємництва, Адміністративний 

  

  

листопад- 

 

   
Фізика Академік менеджмент -/36 

 
   

грудень 2016р. 

 

    

Міжнародної (8,8%) 

  

       

    Кадрової Курсові роботи 

12/9 

  

    
Академії (5,1%) 

  
       

     Керівництво    

     кваліфікаційною 

45/15 

  

     
Роботою 

  
        

     (14,7%)    

         

     Мистецтво публічного    

     Виступу 104/-   
     (25,4%)    

         

     Галузева політика 

-/4 

  

    
Д.е.н., 08.09.01 – (1,0%) 

  
       

    Демографія, Управління    

    економіка праці, Конкурентною 

29/16 

  

    
Соціальна Політикою 

  
   

Львівський 

 

ДУ «Інститут 

 

   

економіка і (11,0%) 

  

   

сільськогоспод 

 

регіональних 

 

   
Політика Управління змінами 

51/12 

 
   

арський досліджень 

 

   (08.00.07 – (15,3%)  
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інститут, 

 

імені М.І. 

 

   

демографія, Управління проектами 

  

 

Васьківська Професор 1985 р., 

 

Долішнього 

 

 

економіка праці, і консалтинг 34/26 

 

2. Катерина (1,0ст., Бухгалтерський НАН 

 

Соціальна (14,6%) 

  

 

Володимирівна штат) облік та аналіз 

 

України», 

 
     

 

економіка і Курсові роботи 

  

   

господарської 9/- 2017 р. 

 

   
політика) / (2,0%) 

 
   

діяльності в 

   

   

Професор 

    

   

Керівництво 

   

   
сільському 

   
   

кафедри Кваліфікаційною 

   

   

господарстві 30/15 

  

   
економіки Роботою 

  
       

    підприємства і (11,0%)    

    міжнародної Керівництво    

    економіки Аспірантами -/50   

     (12,2%)    

         

     Робота в приймальній    

     Комісії 30/-   

     (7,5%)    
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     Корпоративна    

     Соціальна 

154/- 

  

     

відповідальність 

  

        

     (32,0%)    

         

     Мистецтво    

     публічного виступу 140/-   

     (29,0%)    

         

     Комунікації і ділова    

     мова в управлінні 51/23   

   

Львівський К. пед. н., 

(15,4%)  Львівська  

   

Стилістика і 

 

комерційна 

 

   

державний 13.00.04 – 

  

   

редагування 

 

академія, 

 

 

Бобко Доцент 

університет ім. «Професійна 

  

 

службових 34/26 

кафедра 

 

 

Івана Франка педагогіка» / 

 

3. Лариса (1,0 ст., економіки та 

 

документів 

  

1989 р., Доцент кафедри 

  

 

Олександрівна штат.) 

 

менеджменту, 

 

 

українська соціальних і (12,4%) 

  

    

стажування, 

 

   

мова і гуманітарних 

   

   Корпоративне 

управління: 

планування та 

оцінка бізнесу 

(0,8%) 

  

    

14.12.2015 - 

 

   література; 

 дисциплін 

  

    

14.01.2016 р. 

 

     

-/4 

 

   

Львівський 

національний 

університет ім. 

Івана Франка 

2019, фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування    

        

        

        

     Виробнича практика 

5/- 

  

     

(1,0%) 

  

        

         

     Керівництво    

     кваліфікаційною 

30/15 

  

     

роботою 

  

        

     (9,4%)    

         

     Креативне    

     управління бізнесом 52/-   

     (11,4%)   
 

     Теорія і практика   
 

     публічного 
104/- 

 
 

     
адміністрування Львівська  

      
 

     (22,9%)  комерційна 
 

       

академія, 
 

     Менеджмент в  
 

     публічному 72/- кафедра 
 



11 

 

     

менеджменту,  

     управлінні  

      стажування,  

     

(15,8%) 
 

 

      листопад-  

    

К.е.н., 08.00.08 – Економічна 
 

 

   
Львівський 

 грудень 
 

   
«Фінанси, гроші діагностика 50/- 2014р.;  

   
державний  

  

Доцент 
і кредит» / (11,0%)  

Університет  

 

Герасименко фінансово- 
 

 

 Доцент кафедри Менеджмент 
53/- 

Париж ХІІ  

4. Олена (1,0 ст., економічний 
 

економіки, (11,6%) Валь-де-Марн  

 

Вікторівна штат.) інститут, 
 

 

 менеджменту та Контролінг і  (м. Париж /  

   

2002 р., 
 

 

   державного фінансова 
-/34 

Кретей),  

   

фінанси 
 

   управління діагностика стажування в  

     
 

     (7,5%)  рамках 
 

     Курсові роботи 18/6 програми 
 

     

(5,3%) міжнародної 
 

      
 

     Виробнича  мобільності 
 

     (переддипломна) 
6/- 

Еразмус+, 
 

     

практика лютий 2018р. 
 

      
 

     (1,3%)   
 

        
 

     Керівництво   
 

     кваліфікаційною 
45/15 

 
 

     
роботою 

 
 

       
 

     (13,2%)   
 

         

     Теорія і практика 
42/- 

 
 

     командоутворення  
 

     (8,6%)   
 

     Публічне управління   
 

     соціальним розвитком 117/-  
 

     (24,0%)  
Науково- 

 

     Тренінг в роботі HR-  
 

      

педагогічне 
 

     менеджера з 
34/18 

 

     

стажування у 
 

     персоналом організації  

      

Вищій Школі 
 

     (10,7%)  
 

   

Львівський   

Економіки 
 

    Стратегічне  
 

   
держаний  

67/31 
(місто  

    
управління персоналом  

   інститут К. е. н., 08.00.05 Білосток,  

  

Доцент 
(20,1%)  

 

 Комарницька новітніх – «Розвиток  
Республіка  

 

Курсові роботи 
 

 

5. Ганна (1,0 ст., технологій та продуктивних 6/9 Польща) на 
 

(3,1%) 
 

 Омельянівна штат.) управління ім. сил і регіональна  тему  

    

 

Виробнича практика 
  

   В. Чорновола економіка» / - 
8/7 «Управління 

 

   

2009 р., 
 

(3,1%) бізнесом в 
 

     
 

   

Маркетинг 
   

Польщі і 
 

    Керівництво  
 

     кваліфікаційною 
45/30 

країнах ЄС». 
 

     

Червень- 
 

     
роботою  

      
травень 2017  

     

(15,4%) 
 

 

      р. 

Закінчила курси 
Львівського клубу 

менеджерів по 

персоналу «HR-
кав'ярня» (квітень-

серпень 2019р.). 

Стажування за 
підсумками роботи 

І Міжнародної 

науково-
практичної 

конференції 

“Сучасна 
парадигма 

публічного 

управління”.  
Сертифікат 

учасника на 2 
кредити ECTS (60 

годин), професійна 

програма 
стажування. 

 

 

       
 

     ДЕК 
23 

 
 

     (4,7%)  
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     Керівництво   
 

     аспірантами -/51  
 

     (10,3%)   
 

         

     Статистика 
149/- 

 
 

     
(31,6%)  

 

       
 

     Організація та   
 

     управління бізнесом 50/18 Львівська 
 

   Львівський  (14,4%)  комерційна 
 

   

К.е.н., 08.01.04 – 
  

академія, 
 

   
державний Методи наукових  

 

   «Економічна  кафедра  

   
університет ім. досліджень в  

 

  

Доцент 
теорія» / Доцент  менеджменту,  

 
Маліновська І. Франка публічному управлінні 55/32  

 кафедри програма  

6. Ольга (1,0 ст., 1989 р., 
та бізнесі 

 
 

економіки,  стажування,  

 
Ярославівна штат.) Планування  

 

 менеджменту та (18,5,%)  звіт про її  

   народного  
 

   

державного 
  

виконання і 
 

   

Менеджмент 
 

 

   господарства 
122/- 

 

   управління (26,0%) довідка,  

    
 

      

листопад- 
 

       
 

     

Керівництво 
 

 

      грудень 2014р  

     

кваліфікаційною 
 

 

     
45/- 

 
 

     
роботою 

 
 

       
 

     (9,5%)   
 

        
 

     Технології публічного   
 

     адміністрування та 
51/12 

 
 

     
бізнес-адміністрування 

 
 

       
 

    
Доктор з 

(33,9%)   
 

        

   

ЛРІДУ НАДУ Основи вироблення 
  

 

   
державного 

  
 

   
при політики та 

51/23 
 

 

   
управління, 

 
 

 
Парубчак Професор Президентові прийняття рішень 

 
 

 

25.00.02- 
  

 

7. Іванн (0,25 ст., України, 2002 (40,0%)   
 

Механізми 
  

 

 
Орестович сумісн) р., магістр Антикризове публічне 

  
 

 
державного 

  
 

   
державного управління 34/- 

 
 

   
управління. / 

 
 

   
управління (18,3%) 

  
 

   
Доцент 

  
 

    Керівництво   
 

       
 

     кваліфікаційною 
15/- 

 
 

     
Роботою 

 
 

       
 

     (7,8%)   
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     Муніципальне   
 

   Львівський  адміністрування -/28  
 

   національний  (15,5%)   
 

   

університет ім. 
    

 

    Публічна служба та   
 

   

І. Франка, 
   

 

    
управління персоналом 47/- 

 
 

   2009р., К.політ.н.,  
 

 

Подвірна Доцент (26,0%) 
  

 

 Політоголія 23.00.02 –   
 

8. Наталія (0,25 ст.,  «Політичні Управління кадровими   
 

 Степанівна сумісн.) Львівський інститути та ризиками 51/23  
 

   національний процеси» / - (40,9%)   
 

   

університет ім. 
    

 

    Курсова робота   
 

   

І. Франка, 
 

9/9 
 

 

    
(10,0%) 

 
 

   2011р.,    
 

        

    

Виробнича практика 
   

   Правознавство  8/6  
 

     

(7,6%) 
 

 

       
 

         

     Вступ до фаху. Теорія   
 

     та історія управління 72/18  
 

     (19,8%)   
 

     Аудит і оцінювання   
 

     управлінської 
152/- 

 
 

     
діяльності 

 
 

       
 

     (33,5%)   
 

         

   Львівський  Теорія та практика   
 

   національний 
К.н. з держ 

кадрової політики 
51/4 

 
 

   
університет ім. держави й організації  

 

 

Решота Доцент управл., 25.00.01   
 

 І. Франка, 
(12,1%) 

  
 

9. 
- Теорія та 

  
 

Олена (1,0 ст., 2005р., 
  

 

історія Управлінський   
 

 

Анатоліївна штат.) Міжнародні 
  

 

 державного консалтинг -/16  
 

   економічні  
 

   управління / - 
(3,5%) 

  
 

   відносини   
 

      
 

     Управління   
 

     державними 
-/24 

 
 

     
закупівлями 

 
 

       
 

     (5,3%)   
 

         

     Курсова робота 
69/- 

 
 

     
(15,2%) 

 
 

       
 

        
 

     Виробнича практика 
28/20 

 
 

     
(10,6%) 
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ПРО ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ  за 2019-2020 навчальний рік кафедрою публічного адміністрування та управління 

бізнесом 

                     

№
 з

/п
 

П
р

із
в

и
щ

е 
т
а

 і
н

іц
іа

л
и

 

в
и

к
л

а
д

а
ч

а
 

П
о

са
д
а
 

Ф
о

р
м

а
 н

а
в

ч
а
н

н
я

 

Ч
и

т
а

н
н

я
 л

ек
ц

ій
 

П
р

о
в

ед
е
н

н
я

 п
р

а
к

т
и

ч
н

и
х

 

за
н

я
т
ь

  
П

р
о

в
ед

е
н

н
я

 л
а
б
о

р
а
т
о

р
н

и
х

 

за
н

я
т
ь

 
П

р
о

в
ед

е
н

н
я

 с
ем

ін
а

р
с
ь

к
и

х
 

за
н

я
т
ь

 
П

р
о

в
ед

е
н

н
я

 к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ій
 

Керівни

цтво і 

прийма

ння 

індивіду

альних 

завдань: 

П
р

о
в

ед
е
н

н
я

 з
а
л

ік
у
 

П
р

о
в

ед
е
н

н
я

 с
ем

е
ст

р
о

в
и

х
 

е
к

за
м

е
н

ів
 

К
е
р

ів
н

и
ц

т
в

о
 п

р
а

к
т
и

к
о

ю
 

П
р

о
в

ед
е
н

н
я

 д
е
р

ж
а

в
н

и
х

 

е
к

за
м

е
н

ів
 

К
е
р

ів
н

и
ц

т
в

о
, 
к

о
н

су
л

ь
т
у

в
а

н
н

я
, 

р
е
ц

ен
зу

в
а
н

н
я

 т
а

 п
р

о
в

е
д

ен
н

я
 

за
х

и
с
т
у
 д

и
п

л
о
м

н
и

х
 р

о
б
іт

 
К

е
р

ів
н

и
ц

т
в

о
 а

с
п

ір
а
н

т
а

м
и

, 

зд
о
б

у
в

а
ч

а
м

и
 т

а
 с

т
а
ж

у
в

а
н

н
я

м
 

в
и

к
л

а
д

а
ч

ів
 

Р
із

н
е 

Р
а

зо
м

 в
и

к
о

н
а

н
о
 

П
л

а
н

у
в

а
л

о
с
ь

 

П
р

и
м

іт
к

а
 *

*
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

и

х
 р

о
б
іт

 

К
у

р
с
о

в
и

х
 

р
о

б
іт

 і
 

п
р

о
е
к

т
ів

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

12 13 14 15 16 1

7 

1

8 

19 20 21 

1 

К
ар
п
ін
сь
к
и
й
 Б
.А
. 

Професор (1,0 ст) д
ен
н
а 

143     1

0

7 

6   12   8     45     321 32

1 

  

зао
ч
н
а
 

34     1

8 

6   9   5     15     87 87   

Ф
П
О
 

(асп
ір
ан
ту
р
а) 

                            0 0   

2 

К
о
м
ар
н
и
ц
ь
к
а 
Г
.О
. 

В.о. завідувача 

кафедри - доцент 

(1,0 ст) 

д
ен
н
а 

131     1

1

4 

6   6 4 5 8 14 45     324 333  '-18 год 

(відпустка)

; '+9 год 

(відпустка 

Маліновсь

ка О.Я.) 

+10 

(передача 

навчальної 

дисциплін

и (УФП-

113.) 

зао
ч
н
а
 

42     1

2 

2   9 2 1 7 9 30     114 114   

Ф
П
О
 

(асп
ір
ан
ту
ра) 

                        5

1 

  51 51   

3

. 

В
ас
ьк
ів
с
ьк
а 
К
.В
. 

Професор (0,75 

ст) 

д
ен
н
а 

107     9

6 

2   9 12 1     30     257 257   

зао
ч
н
а 

34     1

6 

2     4 2     15     73 73   

Ф
П
О
 

(асп
ір
ан
ту

р
а) 

                        5

0 

3

0 

80 80   

4

. 

П
ар
у
б
ч
ак
 І
.О
. 

Професор (0,25 

ст) 

д
ен
н
а 

96     3

2 

4     2 2     15     151 151   

зао
ч
н
а 

24     8 2       1           35 35   
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Ф
П
О
 

(асп
ір
ан
т

у
р
а) 

                            0 0   

5

. 

Б
о
б
к
о
 Л
.О
. 

Доцент (1,0 ст) д
ен
н
а 

144     2

0

8 

2     24 1 3   30     412 412   

зао
ч
н
а
 

26     1

8 

4     2 3 2   15     70 70   

Ф
П
О
 

(асп
ір
ан
ту
р
а) 

                            0 0   

6

. 

Г
ер
ас
и
м
ен
к
о
 О
.В
. 

Доцент (1,0 ст) д
ен
н
а 

168     1

4

4 

6   18 6 7 6   45     418 400 +18 год 

(відпустка 

Комарниць

ка Г.О.) 

зао
ч
н
а 

20     1

0 

2   6   2     15     55 55   

Ф
П
О
 

(асп
ір
ан
ту
р
а) 

                            0 0   

7

. 

Р
еш

о
та
 О
.А
. 

Доцент (1,0 ст) д
ен
н
а 

148     1

1

2 

6   69 4 5 28         372 37

2 

  

зао
ч
н
а
 

36     2

0 

      6   20         82 82   

Ф
П
О
 

(асп
ір
ан
ту
р
а) 

                            0 0   

8

. 

М
ал
ін
о
в
с
ьк
а 
О
.Я
. 

Доцент (1,0 ст) д
ен
н
а 

160     1

6

0 

16     2 38     45     412 42

1 

-9 год 

(відпустка) 

зао
ч
н

 

а 24     2

0 

2     2 2           50 50   

Ф
П
О
 

(асп
ір
ан
ту
р
а) 

                              0   

9

. 

П
о
д
в
ір
н
а 
Н
.С
. 

Доцент (0,25 ст) Д
ен
н
а 

59     3

4 

2   9 2 1 8         115 11

5 

  

З
ао
ч
н
а 

30     1

4 

4   9   3 6         66 66   

Ф
П
О
 

(асп
ір

ан
ту
р

а) 

                            0 0   

Всього 1426 0 0 11

43 

74 0 156 72 87 88 23 345 1

0

1 

3

0 
3545 3545   

 Примітка

:    
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РОЗДІЛ ІІІ  
Навчальна 

робота                
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3.1. Організація навчальної роботи 
Навчальна робота на кафедрі здійснюється відповідно до навчальних робочих планів за 

напрямами підготовки фахівців, які визначають зміст навчального процесу і навчальні 

нормативи. Навчально-методична робота спрямована на забезпечення та підвищення якості 

психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у відповідності до потреб сучасного 

економічного розвитку держави. 

Особливістю організації навчальної роботи кафедри публічного адміністрування та 

управління бізнесом у 2019-2020 н.р. стало активне запровадження у ІІ півріччі дистанційного 

навчання (наказ Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 0-26 

від 12 березня 2020 року на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11 

березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-

19», листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11 березня 2020 року), що 

реалізувалось у таких формах як: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка 

(у ЗВО); контрольні заходи, тощо.  

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання 

під час навчальних занять, що проводились дистанційно, забезпечувалось передачею відео-, 

аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному та асинхронному режимі. Для 

успішної реалізації дистанційного навчання   використовувалось онлайн середовище 

Електронного навчання http://e-learning.lnu.edu.ua/ розроблене на платформі MOODLE- 

автоматизована інформаційна система класу LMS (Learning Management System) – систем 

управління навчанням. Окрім того відбувалось розміщення матеріалів для самостійної роботи 

на офіційних сторінках кафедри та викладачів; обмін інформацією здійснювався а допомогою 

електронної пошти, соціальних мереж, мобільних додатків Viber, WhatsApp, Telegram, 

платформи ZOOM, Google Classroom, Microsoft Teams. 

Протягом останніх років викладачами кафедри здійснено ряд практичних кроків, 

спрямованих на модернізацію та перебудову навчального процесу. Свідченням цього є: 

 розробка та перехід до сучасних методик читання лекцій та проведення семінарських 

занять з використанням мультимедійних засобів;
 

 робота викладачів над підготовкою та створенням методичних рекомендацій для 

самостійної роботи студентів з вивчення окремих розділів тем;
 

 створення та постійне поповнення електронної бази даних навчально-методичних 

розробок з дисциплін, що читаються викладачами кафедри;
 

 застосування комп’ютерної техніки при розробці та проведенні програмованого 

контролю знань студентів тощо.
 

Практична підготовка студентів є наскрізною і тому входить до складу всіх циклів 

дисциплін навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Навчальні 

дисципліни, що читають викладачі кафедри відбивають зміст економічної складової 

підготовки майбутніх фахівців.
 

Викладачі кафедри в навчальному процесі використовують традиційні та інноваційні 

методи та форми навчання. Лекції провідних викладачів кафедри завжди проходять з 

використанням презентацій та інших сучасних наочних засобів. На практичних заняттях з 

дисциплін кафедри використовується метод організації роботи студентів у малих групах, 

запроваджено метод моделювання педагогічних ситуацій,
 
практикується проведення ділової 

гри, проводяться заняття з використанням іноземних мов.
 

Всі дисципліни, щовикладаються на кафедрі, повністю забезпечені навчально-

методичною літературою. На допомогу студентам розроблено методичні вказівки до 

самосійної роботи та практичних занять. 

Навчально-методична робота є одним із пріоритетних напрямків діяльності кафедри 

економіки та менеджменту, невід’ємною складовою навчального процесу факультету 

управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка та одним із основних видів роботи 

професорсько-викладацького складу. Вона спрямована на удосконалення методики навчання 

студентів, розробку і впровадження ефективних методів оптимізації й інтенсифікації 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/03/11/1_9-154.pdf
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навчально-виховного процесу, поліпшення організації самостійної роботи і контролю знань 

студентів, підвищення педагогічної майстерності викладачів. 

Головним завданням навчально-методичної роботи кафедри є подальше всебічне 

покращення якості навчального процесу шляхом поєднання фундаментальної і спеціальної 

підготовки, широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи, запровадження 

сучасних методів навчання, використання комп’ютерних та Інтернет-технологій, формування 

практичних навичок, виховання відповідних моральних рис, сприяння всебічному розвитку 

особи майбутнього фахівця-менеджера. 

Безліч економічних та соціальних проблем стали для України дуже гострими через 

нестачу високопрофесійних, а водночас патріотично налаштованих кадрів. Українському 

менеджменту буде важко зробити суттєвий крок уперед. Для цього нам необхідно опанувати 

сучасні методи менеджменту, сприйняти цінності правила і етичні норми, чинні у 

цивілізованому світі, зберігаючи та використовуючи при цьому національні моральні 

надбання, отримані через релігію та історичну культуру. 

Тому кафедра ставить за мету підготувати фахівців, котрі вміють забезпечити 

раціональне управління економічними, фінансовими, інвестиційними, інноваційними і 

соціальними процесами на підприємствах різних напрямів діяльності, організувати ефективні 

системи управління, удосконалювати управління відповідно до тенденцій економічного та 

соціального розвитку регіону та країни. Використання у навчальному процесі ділових ігор та 

ситуаційних задач дозволяє моделювати ситуації, які формують у майбутніх менеджерів такі 

навички. Про високий рівень підготовки наших студентів свідчить їхня активна участь в 

наукових конференціях та науково-дослідних проектах які проводяться в університету і за 

його межами. 

Зокрема, кафедра організовує зустрічі наших студентів з представниками міжнародних 

ВНЗ в рамках міжнародної співпраці, практичними представниками вітчизняного бізнесу та 

топ-менеджерами україниських коспаній і державних установ в рамках обміну досвідом та 

підвищення кваліфікації. Ці представники закликають студентів брати активну участь у 

навчальних міжнародних програмах, конференціях та тренінгах. Загалом вони відмічають 

високий професіоналізм викладачів кафедри економіки та менеджменту і рівень знань 

студентів. 

Кафедрою підготовлено і видано підручники, навчальні та навчально-методичні 

посібники які характеризуються новизною проблем, що розглядаються, високим науковим та 

методичним рівнем, ґрунтуються на найбільш новітніх розробках і досягненнях вітчизняної та 

зарубіжної економічної науки. Кафедрою щорічно здійснюється планування видавничої 

діяльності відповідно до нагальних потреб забезпечення навчального процесу методичною та 

навчальною літературою. 

Колективом кафедри проводиться постійний моніторинг навчально-методичного 

забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою. Регулярно відбувається оновлення 

навчально-методичних матеріалів, зокрема методичних матеріалів до вивчення навчальних 

дисциплін, виконання курсових робіт, програм проходження виробничої практики студентами 

денної форми навчання. 

Важливим напрямком роботи кафедри є адаптація навчального процесу до вимог 

Болонської декларації з метою органічного входження у європейський освітній простір. На 

цій основі посилена увага приділяється розробці та використанню під час викладання 

дисциплін тестових контрольних завдань як однієї із найбільш поширених у світовій практиці 

форм поточного та підсумкового контролю знань студентів. Крім цього, з усіх навчальних 

предметів розроблені електронні навчально-методичні комплекси дисциплін (ЕНМКД), що 

розміщені на сервері факультету. 

Важливою складовою навчально-методичної роботи є систематичне проведення 

методичних семінарів кафедри, під час яких обговорюються важливі проблеми та питання 

організації навчального процесу, методика проведення лекційних та практичних занять, 

вдосконалення керівництва виконанням курсових і дипломних робіт, проходження всіх видів 
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практик, ефективність та результативність поточного та підсумкового контролю знань 

студентів тощо. Результатом проведення методичних семінарів є прийняття відповідних 

рішень кафедри, які дають змогу покращити якість викладання дисциплін та рівень фахової 

підготовки студентів. 

 

Організація навчальної роботи на кафедрі впродовж навчального року передбачала: 

1. Планування і організацію навчального навантаження викладачів кафедри. 

2. Вивчення та впровадження передового досвіду роботи викладачів кафедри. 

3. Впровадження у діяльність нових підходів до організації навчального процесу. 

4. Організаційне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу. 

5. Планування видання навчальної та навчально-методичної літератури. 

З часу заснування кафедри і до сьогоднішнього дня з боку її викладачів велика увага 

постійно приділяється створенню нових навчальних програм, які базуються на основі 

світових та власних наукових досягнень, удосконаленні та оновленні лекційних матеріалів, 

організації навчальних занять. 

Останніми роками все більше уваги приділяється підготовці підручників та бібліотек на 

цифрових носіях. Продовжується робота над розробленням презентацій окремих тем з усіх 

навчальних дисциплін. 

 

Викладачами кафедри забезпечувалась підготовка фахівців за всіма напрямами 

підготовки. За кафедрою були закріплені такі дисципліни: 

Ділове адміністрування 

Теорія і практика публічного адміністрування 

Публічне управління та адміністрування 

Адміністративний менеджмент 

Стратегічне управління у публічній організації 

Управління конкурентною політикою 

Управління змінами  

Мистецтво публічного виступу  

Галузева політика  

Управління проектами і консалтинг 

 Контролінг і фінансова діагностика 

Теорія і практика публічного адміністрування 

Менеджмент в публічному управлінні 

Економічна діагностика 

Креативне управління бізнесом 

Менеджмент 

Статистика 

Методологія наукових досліджень в публічному управлінні та бізнесі 

Організація та управління бізнесом  

Теорія і практика командоутворення  

Тренінг в  роботі  HR-менеджера з персоналом організації 

Стратегічне управління персоналом  

Технології  публічного адміністрування  та бізнес-адміністрування 

Основи  вироблення політики та прийняття рішень  

Антикризове публічне управління  

Корпоративна  соціальна відповідальність 

 Комунікації  і ділова мова в управлінні  

Стилістика і редагування службових документів  

Корпоративне управління: планування та оцінка бізнесу  

Муніципальне адміністрування  

Управління кадровими ризиками  
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Вступ до фаху. Теорія та історія управління.  

Аудит і оцінювання управлінської діяльності  

Теорія та практика кадрової політики держави й організації  

Управлінський консалтинг   

Управління державними закупівлями  

 

Курсові роботи 

Виробнича практика зі спеціалізації 

Виробнича (переддипломна) практика 

Всі дисципліни забезпечені навчально-методичними комплексами. 

 

Упродовж навчального року викладачами кафедри було проведено відкриті заняття з 

використанням новітніх  технологій. Зокрема: 

 

 Проведення відкритого лекційного 

Лекційне Комарницька Г.О. 

  

1. заняття з навчальної дисципліни 

Жовтень 

2019р. 

 

заняття  

 

 «Теорія та практика 

командоутворення» на тему: 

«Управління конфліктами в процесі 

командоутворення» 

  

     

 Проведення відкритого лекційного 

Лекційне Решота О.А. 

  

2. заняття з навчальної дисципліни 

Листопад 

2019р. 

 

заняття  

 

 «Вступ до фаху. Теорія та історія 

управління» 

  

     

 

 

Проведені заходи з навчально-методичної роботи 
 

N   

Вид методичної роботи 

    

Виконавці 

 

п/п 

       

         

          

1   2     3  

1. Підвищення теоретичного та методичного рівня проведення   

 навчальних занять: лекцій, практичних занять. Розроблення 

Викладачі 

 

 

нових  та удосконалення  існуючих  навчальних та робочих 

 

 

кафедри 

 

 

програм,   оновлення   конспектів   лекцій,   завдань   для 

 

   

 проведення практичних/семінарських занять.       

2. Проводилась робота по вдосконаленню навчального процесу   

 (аналіз  відвідування  занять  студентами,  рівень  та  якість Викладачі  

 засвоєння  знань,  організація  самостійної  роботи  тощо)  та кафедри  

 впровадженню комп’ютерних технологій       

3. Організовувався максимальний доступ до засвоєння всіх тем   

 модулів       Викладачі  

        кафедри  
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4. Проведено взаємне відвідування лекцій, практичних занять,   

 вивчення   досвіду   окремих   викладачів   відповідно   до Викладачі  

 кафедрального   графіку  (згідно   плану  роботи   кафедри), кафедри  

 обговорення занять на засіданнях кафедри.       

5. Ефективне і цілеспрямоване   використання на лекціях, 

Викладачі 

 

 

семінарських заняттях комп'ютерної техніки, ТЗН. 

   

   

кафедри 

 

         

    

6. Удосконалення форм та методів самостійної роботи студентів Викладачі  

 з подальшим обговоренням досвіду на засіданнях кафедри.  кафедри  

       

7. Розроблення інструктивно-методичних матеріалів до Викладачі  

 практичних занять, індивідуальних семестрових завдань для кафедри  

 самостійної роботи студентів, контрольних /тестових/ завдань   

 до  практичних  занять,  контрольних  /тестових/  завдань  для   

 підсумковоїперевіркирівнязасвоєннястудентами   

 навчального матеріалу, методичних матеріалів для студентів з   

 питань написання курсових робіт, матеріалів до студентських   

 конкурсів.         

8. Робота по забезпеченню навчально-методичною літературою Викладачі  

 та її електронними варіантами дисциплін, які закріплені за кафедри  

 кафедрою         
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Розроблене/оновлене навчально-методичне забезпечення дисциплін 
 

№ 

з/п 

 

 

Дисципліна  

 

Розробники 

 Навчальні програми  

1. Оновлено/розроблено програми навчальних дисциплін 

відповідно до нової ОПП 

 

 Теорія і практика публічного адміністрування Карпінський Б.А 

 Ділове адміністрування  

 Стратегічне  управління в  публічних організаціях  

 Адміністративний менеджмент  

 Мистецтво публічного виступу Васьківська К.В. 

 Управління конкурентною політикою  

 Управління змінами  

 Галузева політика  

 Управління проектами і консалтинг  

 Теорія  і  практика  публічного адміністрування Герасименко О.В. 

 Менеджмент в публічному  управлінні  

 Креативне управління бізнесом  

 Контролінг і фінансова діагностика  

 Економічна діагностика  

 Менеджмент  

 Статистика Маліновська О.Я. 

 Менеджмент  

 Організація та управління бізнесом  

 Методи  наукових  досліджень в 

публічному управлінні та адмініструванні 

 

 Теорія і практика командо утворення Комарницька Г.О. 

 Публічне  управління  соціальним розвитком  

 Тренінг в  роботі  HR-менеджера з персоналом організації  

 Стратегічне управління персоналом  

 Технології  публічного адміністрування  та бізнес- 

Адміністрування 

Парубчак І.О. 

 Основи  вироблення політики та 

прийняття рішень 

 

 Антикризове публічне управління  

 Мистецтво публічного виступу Бобко Л.О. 

 Корпоративна  соціальна відповідальність  

 Комунікації  і ділова мова в управлінні  

 Стилістика і редагування службових документів  

 Корпоративне управління: планування та оцінка бізнесу  

 Муніципальне адміністрування Подвірна Н.С. 

 Публічна служба та управління персоналом  

 Управління кадровими ризиками  

 Вступ  до  фаху.  Теорія  та  історія управління Решота О.А. 

 Аудит  і оцінювання  управлінської діяльності  

 Теорія та практика кадрової політики держави й організації  

 Управлінський консалтинг  

 Управління державними закупівлями  

2. Оновлено/ розроблено програми практик  
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 Виробнича (зі спеціалізації) практика (освітній ступінь 

бакалавр) 

Комарницька Г.О. 

 Виробнича (переддипломна ) практика  

 Робочі програми  

3. Оновлено/розроблено робочі програми навчальних 

дисциплін відповідно до нової ОПП 

 

 Теорія і практика публічного адміністрування Карпінський Б.А 

 Ділове адміністрування  

 Стратегічне  управління в  публічних організаціях  

 Адміністративний менеджмент  

 Мистецтво публічного виступу Васьківська К.В. 

 Управління конкурентною політикою  

 Управління змінами  

 Галузева політика  

 Управління проектами і консалтинг  

 Теорія  і  практика  публічного адміністрування Герасименко О.В. 

 Менеджмент в публічному  управлінні  

 Креативне управління бізнесом  

 Контролінг і фінансова діагностика  

 Економічна діагностика  

 Менеджмент  

 Статистика Маліновська О.Я. 

 Менеджмент  

 Організація та управління бізнесом  

 Методи  наукових  досліджень в 

публічному управлінні та адмініструванні 

 

 Теорія і практика командо утворення Комарницька Г.О. 

 Публічне  управління  соціальним розвитком  

 Тренінг в  роботі  HR-менеджера з персоналом організації  

 Стратегічне управління персоналом  

 Технології  публічного адміністрування  та бізнес- 

Адміністрування 

Парубчак І.О. 

 Основи  вироблення політики та 

прийняття рішень 

 

 Антикризове публічне управління  

 Мистецтво публічного виступу Бобко Л.О. 

 Корпоративна  соціальна відповідальність  

 Комунікації  і ділова мова в управлінні  

 Стилістика і редагування службових документів  

 Корпоративне управління: планування та оцінка бізнесу  

 Муніципальне адміністрування Подвірна Н.С. 

 Публічна служба та управління персоналом  

 Управління кадровими ризиками  

 Вступ  до  фаху.  Теорія  та  історія управління Решота О.А. 

 Аудит  і оцінювання  управлінської діяльності  

 Теорія та практика кадрової політики держави й організації  

 Управлінський консалтинг  

 Управління державними закупівлями  

4. Навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні 

посібники, курси лекцій, опорні конспекти, збірники 

задач, тести тощо) 
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 Вступ  до  фаху.  Теорія  та  історія управління Решота О.А. 

 Комунікації  і ділова мова в управлінні Бобко Л.О. 

 Публічне  управління  соціальним розвитком Комарницька Г.О. 

 Методи  наукових  досліджень в 

публічному управлінні та адмініструванні 

Маліновська О.Я. 

5. Сформовано НМК та ЗДЯО з навчальних дисциплін  

 Теорія і практика публічного адміністрування Карпінський Б.А 

 Ділове адміністрування  

 Стратегічне  управління в  публічних організаціях  

 Адміністративний менеджмент  

 Мистецтво публічного виступу Васьківська К.В. 

 Управління конкурентною політикою  

 Управління змінами  

 Галузева політика  

 Управління проектами і консалтинг  

 Теорія  і  практика  публічного адміністрування Герасименко О.В. 

 Менеджмент в публічному  управлінні  

 Креативне управління бізнесом  

 Контролінг і фінансова діагностика  

 Економічна діагностика  

 Менеджмент  

 Статистика Маліновська О.Я. 

 Менеджмент  

 Організація та управління бізнесом  

 Методи  наукових  досліджень в 

публічному управлінні та адмініструванні 

 

 Теорія і практика командо утворення Комарницька Г.О. 

 Публічне  управління  соціальним розвитком  

 Тренінг в  роботі  HR-менеджера з персоналом організації  

 Стратегічне управління персоналом  

 Технології  публічного адміністрування  та бізнес- 

Адміністрування 

Парубчак І.О. 

 Основи  вироблення політики та 

прийняття рішень 

 

 Антикризове публічне управління  

 Мистецтво публічного виступу Бобко Л.О. 

 Корпоративна  соціальна відповідальність  

 Комунікації  і ділова мова в управлінні  

 Стилістика і редагування службових документів  

 Корпоративне управління: планування та оцінка бізнесу  

 Муніципальне адміністрування Подвірна Н.С. 

 Публічна служба та управління персоналом  

 Управління кадровими ризиками  

 Вступ  до  фаху.  Теорія  та  історія управління Решота О.А. 

 Аудит  і оцінювання  управлінської діяльності  

 Теорія та практика кадрової політики держави й організації  

 Управлінський консалтинг  

 Управління державними закупівлями  
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3.2. Виконання навчального навантаження 

Навчальне навантаження в цілому по кафедрі у 2019-2020 навчальному році виконано в 

повному обсязі –3535 навчальна година із запланованого навантаження 

– 3535 годин (в тому числі: навчальні дисципліни – 2793 год.; курсові роботи  – 156 год.; 

виробнича практика – 88 год.; керівництво кваліфікаційною роботою – 345 год.; участь у 

роботі ДЕК – 23 год.; керівництво аспірантами – 101 год.; робота у приймальній комісії – 30 

год.). 

Таблиця 1 
 

Показники успішності кафедри публічне адміністрування та управління бізнесом за 
2019 - 2020 н.р. 

 

Спеціальність Курс 

Кі-ть студен., 

що здавали 

сесію 

Навчаються на : Мають 

академ. 

забор- 

гованість 

Показник 

якісної 

успішності 

Показник 

абсол-ї 

успішності 

"5" "5" і "4" "3" 

Кі-

сть 
% 

Кі-

сть 
% 

Кі-

сть 
% 

Кі-

сть 
% 

Факультет управління фінансами та бізнесу 

Публічне управління та 

адміністрування 

1 47 1 2,1 7 14,9 35 74,5 4 8,5 17 91,5 

2 27 3 11,1 10 37 12 44,4 2 7,4 48,1 92,6 

3 9 2 22,2 3 33,3 3 33,3 1 11,1 55,6 88,9 

4 7 2 28,6 3 42,9 2 28,6 0 0 71,4 100 

Всього по спеціальності: 90 8 8,9 23 25,6 52 57,8 7 7,8 34,4 92,2 

 
 

Таблиця 2 
Результати комплексного кваліфікаційного екзамену з економічної теорії бакалаврів  

Львівського національного університету імені Івана Франка  

факультету управління фінансами та бізнесу 
освітнього ступеня бакалавр 

за галуззю знань 07 – Управління та адміністрування 

28 – Публічне управління та адміністрування 

 спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування 

074 – Публічне управління та адміністрування 

(форма навчання денна, заочна) 

у четвертій екзаменаційній комісії у 2020 році 

 
 

Назва 

групи 

Кількість 

допущених 

студентів  

Кількість 

студентів, які 

не з’явилися  

Кількість 

студентів, які 

здавали 

екзамен 

Із них здали з оцінкою 
Абсо-лютна 

успіш-ність, 

% 

Якісна успіш-

ність, % 

„5” „4” „3” „2” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

УФП- 

41с 
7 - 7 3 3 1 - 100 86 

УФП-21з 10 - 10 1 5 4 - 100 60 
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Таблиця 2 

Результати комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації бакалаврів  

Львівського національного університету імені Івана Франка  

факультету управління фінансами та бізнесу 

освітнього ступеня бакалавр 

за галуззю знань 07 – Управління та адміністрування 

28 –  Публічне управління та адміністрування 

 спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування 

074 –  Публічне управління та адміністрування 

(форма навчання денна, заочна) 

у четвертій екзаменаційній комісії у 2020 році 

 
 

 

Назва 

групи 

Кількість 

допущених 

студентів  

Кількість 

студентів, які 

не з’явилися  

Кількість 

студентів, які 

здавали 

екзамен 

Із них здали з оцінкою 
Абсолютна 

успіш-ність, 

% 

Якісна успіш-

ність, % 

„5” „4” „3” „2” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

УФП- 

41с 
7 - 7 3 3 1 - 100 86 

УФП-21з 10 - 10 3 5 2 - 100 80 
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РОЗДІЛ ІV 

 
 

 

Організація 

методичної 

роботи кафедри 
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Навчально-методична робота кафедри спрямована на створення умов для підвищення 

якості навчально-виховного процесу, його інтенсифікації та наукової організації педагогічної 

праці. З цією метою на кафедрі здійснюється підготовка та удосконалення індивідуальних 

планів та робочих програм, структурно-логічних схем, методичних розробок і вказівок до 

проведення навчальних занять. При викладанні дисциплін, які закріплені за кафедрою, 

активно використовуються новітні технології у викладанні, технічні засоби наочності. 

Основною метою навчально-методичної роботи є цілеспрямоване зміцнення навчально-

методичної бази кафедри для забезпечення якісної підготовки фахівців на основі активних і 

особистісно-орієнтованих навчальних методів, новітніх комп'ютерних інформаційних 

технологій і подальшої інтеграції навчальної і науково-дослідної робіт за напрямом 

підготовки «Менеджмент» та спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

Об'єктами навчально-методичної роботи є: форми і методи навчального процесу, 

матеріально-технічна база навчального процесу, методичне забезпечення кафедри 

навчально-методичними матеріалами по всіх видам навчальних занять. 

Методична робота кафедри здійснюється шляхом перспективного та поточного 

планування. 

На початок навчального року здійснюється поточне планування підготовки методичних 

видань на навчальний рік. 

Методичне забезпечення навчального процесу передбачає наявність робочих програм, 

підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок до вивчення 

дисциплін, виконання практичних, самостійних індивідуальних науково-дослідних, 

контрольних і курсових робіт, тестових програм тощо. 

Робота колективу кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом щодо 

методичного забезпечення дисциплін, які викладаються кафедрою здійснюється на 

належному рівні. 

Для всіх дисциплін розроблені та затверджені робочі програми, внесені необхідні зміни. 

Основним видом методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є 

методичні вказівки. Вони розробляються для вивчення теоретичного курсу, виконання 

практичних робіт, самостійних робіт, вивчення окремих тем, контрольних, курсових робіт. 

Навчально-методична робота (НМР) - стратегічна основа забезпечення високої якості 

підготовки фахівців, запорука стабільності роботи кафедри сьогодні і в майбутньому. Вона є 

засобом відтворення й нарощування інтелектуального потенціалу кафедри, дієвим чинником 

підвищення рівня навчального процесу. 

За 2019-2020 н.р. визначені нові пріоритети методичної роботи на основі впровадження 

комп'ютерних інформаційних педагогічних технологій і інтеграції навчального процесу з 

науково-дослідною роботою. Розпочато практичне реформування всієї роботи кафедри. 

Викладачі кафедри активно використовують такі інтерактивні методи навчання як 

лекції-презентації з використанням мультимедійних проекторів та ноутбуків; кейс-стаді; 

роботу в парах; групові дискусії; тренінги; інтерактивні ігри;метод проектів;відео-лекції. 

Викладачами кафедри розробляються пакети завдань для подальшого використання 

методів комп’ютерного тестування при проведенні модульного контролю тощо. 

Протягом 2019-2020 н.р. організоно круглі столи, 

 

1. «HR- менеджмент в публічному 

управлінні та бізнесі» 

Бобко Л.О., 

викладачі кафедри 

Жовтень  

2019 

2. «Публічне адміністрування та 

управління бізнесом» 

Васьківська К.В. Травень 

2020 

 

 

підготовлено методичні доповіді (див. додатки) та ряд методичних розробок, такі як: 
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1    2      3 4 5 6  

          Методичні доповіді    

                 

  Основні    принципи  друкована праця Маліновська Листопад   

1. 

публічного  управління    О.Я. 2019 р.   

соціально-економічним 

        

          

  розвитком суспільства.         

  Мистецтво  публічного  друкована праця Бобко Л.О. Грудень   

2. виступу  як інструмент    2019 р.   

  публічного управління.         

  Шляхи   підвищення  друкована праця Комарницька Г.О. Лютий   

3. мотивації студентів для    2020 р.   

  покращення якості навчання.        

  Самоосвіта та неперервна  друкована праця Решота О.А. Жовтень   

4. освіта   як  потреба    2019 р.   

  особистості.            

  Аспекти   класифікації  друкована праця Герасименко Квітень   

5. методів навчання у вищих   О.В. 2019 р.   

  навчальних закладах.          

  Проблеми інтеграції освіти  друкована праця Карпінський Березень   

6. та бізнесу в умовах   Б.А. 2020 р.   

  глобалізації.            

  Соціальна відповідальність  друкована праця Васьківська К.В. Травень   

7. 

бізнесу та його роль в    2020 р.   

адаптації вищої 

 

освіти до 

       

          

 

 сучасних потреб економіки.        

8.  

Використання мозкових атак в процесі проведення 

семінарських занять   

друкована праця Комарницька Г.О.  Червень 2020 р. 

  

          Методичні розробки    

                 

  Завдання  для  проведення  друкована  Упродовж   

1. 

тестового контролю для  праця Викладачі   

 навчального   

успішної    організації   Кафедри   

       року   

  самостійної роботи студентів      

        

  Оновлення матеріалів для  друкована Викладачі Вересень-   

2. 

поточного та підсумкового  праця Жовтень   

контролю знань        Кафедри Березень-   

           

              Квітень   

  Завдання  для  проведення  друкована Викладачі Вересень-   

3. 

контрольних замірів знань    праця Жовтень   

           Кафедри Березень-   

               

              Квітень   

  Складання (уточнення) планів  друкована  Вересень-   

  практичних/семінарських    праця    

     Викладачі жовтень   

4. 

занять,  індивідуальних     

   Кафедри Березень-   

  завдань  для  організації     
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       квітень   

  самостійної роботи студентів      

        

  Навчально-методичні     друкована  Вересень-   

5. 

рекомендації/вказівки  до  праця Викладачі жовтень   

вивчення  окремих тем з   кафедри Березень-   

       

  навчальних дисциплін       квітень   

 

1    2     3 4 5 6  

 Ділова гра, ситуаційні вправи,  друкована  

Упродовж 

  

 

кейс-методи  та  інші  активні 

 

праця Викладачі 

  

6. 

 

навчального 

  

методи навчання з навчальних 

  

кафедри 

  

   

року 

  

 

дисциплін 

           

             

 Методичні рекомендації щодо  друкована 

Викладачі 

   

7. організації та проведення 

 

праця Травень 

  

 

кафедри 

  

 

дискусій 

            

              

 Методичні рекомендації і   Маліновська До   

 завдання  для  проходження   О.Я. 20.12.2019 р.   

 виробничої практики  для       

 студентів  галузі знань 07       

 Управління та  адміністрування»       

8. 

(28 Публічне  управління та       

адміністрування) спеціальності 

      

       

 074 Публічне  управління та       

 адміністрування  (281  Публічне       

 управління та адміністрування)       

 освітнього ступеня «бакалавр»       

 (денної, заочної форм навчання)       

 Методичні рекомендації і   Комарницька До   

 завдання  для  проходження   Г.О. 20.10.2019 р.   

 виробничої зі спеціалізації та   Капленко Г.В.    

 виробничої (переддипломної)       

 практики для студентів галузі       

9. знань 28 Публічне управління та       

 адміністрування  спеціальності       

 281 Публічне  управління та       

 адміністрування   освітнього       

 ступеня    магістр    (денної    та       

 заочної форм навчання)         

 Методичні рекомендації  до   Викладачі До   

 виконання, оформлення  та   кафедри 20.11.2019 р.   

 захисту курсових робіт за       

 освітніми програмами  для       

 студентів  галузей знань 07       

10 

Управління та адміністрування та       

28 Публічне 

 

управління та 

      

        

 адміністрування  спеціальності       

 281 Публічне  управління та       

 адміністрування   освітнього       

 ступеня   бакалавр   (денної   та       
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 заочної форм навчання)         

 Методичні рекомендації і   Комарницька До   

 завдання  щодо виконання   Г.О. 20.11.2019 р.   

 курсових робіт  для студентів   Капленко Г.В.    

 галузі знань  28 Публічне       

11 

правління та адміністрування       

спеціальності 281 Публічне 

      

       

 управління та адміністрування       

 освітнього ступеня магістр       

 (денної та заочної форм       

 навчання)             
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1     2      3   4 5  6  

  Методичні   рекомендації  з    Комарницька   До   

  виконання,  оформлення  та  захисту    Г.О.   01.11.2019 р.   

  кваліфікаційних  (магістерських)    Капленко Г.В.       

  робіт для студентів галузі знань 28           

12 

Публічне   управління   та           

адміністрування спеціальності 281 

           

             

  Публічне   управління   та           

  адміністрування освітнього ступеня           

  магістр  (денної  та  заочної  форм           

  навчання)                    

  Навчально-методичні комплекси    Викладачі   Перша   

  дисциплін із навчальних дисциплін    кафедри   половина   

  згідно освітніх програм галузі знань       І та ІІ   

13 

07 Управління та адміністрування та       семестрів   

28 Публічне управління 

 

та 

       

2019-2020 н.р 

  

           

  адміністрування освітніх ступенів           

  бакалавр та магістр (денної і заочної           

  форм навчання)                  

  Програма комплексного екзамена зі    Комарницька   До   

  спеціалізації для  студентів галузі    Г.О.   01.11.2019 р.   

  знань  28  Публічне  управління  та    Капленко Г.В.       

  адміністрування спеціальності 281            

14 Публічне   управління   та           

  адміністрування,  спеціалізації           

  Публічне  адміністрування  та           

  управління  бізнесом, освітнього           

  ступеня магістр                  

  Програма комплексного екзамена з    Комарницька   Квітень   

  блоку дисциплін фахової підготовки    Г.О.   2020 р.   

15 

бакалаврів  галузі знань  07     Бобко Л.О.       

Управління та адміністрування 

           

            

  спеціальності  074 Публічне           

  управління та адміністрування              

  Програма  вступного фахового     Комарницька   Лютий   

  випробування для  здобуття    Г.О.   2020 р.   

  освітнього ступеня магістр галузі    Капленко Г.В.       

16 знань 28 Публічне управління та           

  адміністрування спеціальності 281            

  Публічне   управління   та           

  адміністрування                  

 

 

Разом з тим подальшого розвитку і вдосконалення потребують такі питання: 
 

- забезпечення  доступності  для  всіх  студентів  здобуття  інформації  через 

Internet; 

- підготовлення  нових  наукових  монографій  та  сучасних  підручників, 

розроблених викладачами за напрямом «Публічне управління та адміністрування»; 
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- приведення до державних стандартів всіх видів навчальних занять, змісту і 

форми курсових робіт, науково-дослідної та самостійної роботи студентів; 

- подальше впровадження особистісно-орієнтованих навчальних методів; 

- впровадження активних форм проведення навчальних занять з 

використанням новітніх комп'ютерних інформаційних технологій; 

- узагальнення і впровадження в навчальний процес нових технологій 

навчання, відповідних європейським і світовим системам освіти; 

- вдосконалення методів встановлення зворотних зв'язків між лектором і 

студентами; 

- розробка нових підходів до виконання навчально-методичної роботи. 

 

Навчально-методичне забезпечення включає: 
 

- навчальні програми з усіх навчальних дисциплін; 

- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних занять; 

- контрольні завдання до семінарських, практичних занять; 

- індивідуальні завдання до самостійної та науково-дослідної роботи 

студентів; 

- матеріали до модульного контролю знань студентів; 

- завдання для поточного контролю рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу; 

- методичні матеріали для студентів до самостійної роботи із спеціальною 

літературою, журналами; 

- методичні матеріали до виконання курсових робіт; 

- екзаменаційні білети; 

- методичні вказівки до вивчення окремих тем. 

Обов'язковою умовою всіх методичних розробок є їх відповідність навчальним 

планам та програмам.  

Велика увага на кафедрі приділяється питанням впровадження новітніх методів 

викладання. Зокрема, поширенню передового досвіду викладачів, інформуванню про 

застосування принципово нових підходів в навчальній роботі. Деякі теми та проблеми 

проробляються на засіданнях методичного семінару кафедри. Методичний семінар є 

однією форм поширення методично-педагогічних знань. Під час роботи методичного 

семінару проводиться аналіз різних дидактичних концепцій, розглядаються окремі 

аспекти педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів, висвітлюються 

різноманітні шляхи вдосконалення форм і методів навчання. 

 

У 2019-2020 навчальному році  організовано та проведено такі методичні 

семінари: 

 

№ 

з/п Назва методичного семінару Виконавець 

Місяць 

проведення 

 

 

 

1. Формування ключових та предметних 

компетентностей у процесі реалізації діяльнісного 

підходу в вивченні фахових дисциплін 

Викладачі 

кафедри 

Жовтень  

 

 

2. Проблеми оцінювання освітніх результатів у 

навчальному процесі 

Викладачі 

кафедри 

Березень  

 

 

3. Консультування з професійної кар’єри: досвід та 

перспективи 

Викладачі 

кафедри 

Травень  
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Пріоритетами навчально-методичної роботи на кафедрі стали: 

- методичне забезпечення особистісної орієнтації навчального процесу; 
- забезпечення повноти і доступності інформації, довідкової і навчальної літератури; 

- створення всебічних умов для вільного доступу студентів до мережі високоякісних 

баз навчальної та наукової інформації через Internet; 

- широке впровадження в навчальний процес і навчально-методичну роботу новітніх 

комп'ютерних інформаційних технологій; 

- узагальнення та впровадження в навчальний процес передового досвіду викладачів 

університету та інших навчальних закладів; 

- узагальнення і впровадження в навчальний процес нових інформаційних педагогічних 

технологій, відповідних рівню європейських і світових систем освіти; 

- методичне забезпечення гармонійного поєднання навчального процесу і наукової 

діяльності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РОЗДІЛ V      
Наукова робота  
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На кафедрі Управління фінансами та бізнесу успішно 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 2020 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 
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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.  
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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 
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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.); 

Оцінено та сформовано пропозиції щодо зниження прояву конфліктності в системі 

публічного адміністрування з метою активізації домінант державотворчого патріотизму 

нації (ДНТП) при реалізації заходів із децентралізації владних повноважень на рівні 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ) у Західному регіоні України. Зокрема, у 

Тернопільській області децентралізація за новим адміністративно-територіальним устроєм 

призведе, до формування 4 районів (Бережанський, Кременецький, Тернопільський та 

Чортківський) замість нинішніх 17. Із них, Тернопільський район буде найбільшим за 

кількістю населення (об’єднуватиме майже 432 тисячі населення із 18 територіальних 

громад), а Чортківський район повинен об’єднати 24 громади, в яких проживають майже 

300 тисяч осіб. Вказано на відчутну диспропорційність у фінансових можливостях громад, 

оскільки видатки на утримання апарату управління на одного мешканця в ОТГ цієї 

області у 2019 р. відрізняються в 9 разів, а доходи загального фонду більш як 11 разів (за 

цими ж параметрами у Львівській області: 3,6 та 15 разів). Обґрунтовано, не зважаючи на 

те, що об’єднавчі процеси загострюють конфлікти та стреси, однак, за вчасного 
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управлінського реагування на них, вони дозволять наростити ефективність ДТПН у 

кількісній (податковій) домінанті.  

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. Захист докторської дисертації (Комарницька Г.О. «Активізування державно-

приватного партнерства в умовах розвитку  інвестиційно-інноваційної діяльності»  за 

спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 

21.02.2020 р.). 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. Комарницька, Г.О., Шипуліна, Ю.С. та Ілляшенко Н.С. 2019. Інструменти та 

методи управління знаннями в системі інноваційного розвитку організацій : 

монографія / за заг. ред. д. е. н., доц. Ю. С. Шипуліної. — Суми : Триторія, 2019. — 

270 с. 

5. 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.). 

6. 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 
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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 автореферати докторських дисертацій. 

Член редколегії: Соціально-гуманітарний вісник : збірник наукових праць (Харків). 

 

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.). 

Рецензія на навчальний посібник доц. Шот А.П. «Бухгалтерський облік в галузях 

економіки» (05.2020). 

 

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 
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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. 

Член редколегії наукових періодичних видань “Ефективність державного 

управління” та “Демократичне врядування” Львівського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. 
 

Карпінський Б.А. взяв участь на рівні пленарних доповідей у ряді конференцій та 

круглих столів з питань активізації реформуючих процесів, зокрема: 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції соціально-

гуманітарного розвитку України та світу», 28 травня 2020 р., м. Харків; 

 Науково-практичний круглий стіл «Базовий дохід українця – реалії та перспективи», 12 

березня 2020 р., Український католицький університет, м. Львів.  

Доповідь на тему: «Державотворчий патріотизм нації та його вплив на доходи 

населення». В обговоренні наукових результатів доповіді прийняли участь представники 

Міністерства фінансів України, вчені НАН України та освітяни. За результатами 

обговорення даного круглого столу сформовано рекомендації для центральних органів 

щодо активізації реформ й місця в них доктринальних домінант державотворчого 

патріотизму нації з врахуванням стратегіологічно пріоритетних підходів, які 

розробляються на кафедрі публічного адміністрування та управління бізнесом ЛНУ імені 

Івана Франка.  
 

27 лютого 2020р., відбувся відкритий захист проєктів в межах конкурсу для 

інститутів громадянського суспільств, який проводить Департамент внутрішньої та 

інформаційної політики Львівської обласної держадміністрації. У склад  конкурсної 

комісії з визначення проєктів (заходів) розроблених інститутами громадянського 

суспільства на виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2020 році з 

Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 

суспільства у Львівській області на 2018-2020 роки входить доцент кафедри публічного 

адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу 

Львівського національного університету імені Івана Франка Комарницька Г.О. 
 

З  20 березня по 01 червня 2020 року науково-професорський склад кафедри 

публічного адміністрування та управління бізнесом прослухали вебінари, щодо 

запровадження дистанційного навчання в університеті. (Семінари відділу по роботі з 

ЄДЕБО, Семінари від Відділу маркетингу та комунікації щодо правильного та коректного 

представлення інформації на вебсайті факультету, QA сесії від Центру електронного 

навчання: усі особливості використанням Moodle.) 

 

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). 

Карпінським Б.А. проведено експертні зустрічі з фахівцями Асоціації роботодавців 

Львівської області, Департаменту агропромислового комплексу Львівської області та 

Західного наукового центру НАН України щодо проблемних аспектів формування ринку 

землі і вибору стратегії розвитку виробничого потенціалу області на довготерміновий 

період із залученням сучасних методів активізації як виробництва, так і інвесторів, 

орієнтуючись на збільшення фінансової віддачі й реального прояву податкової домінанти 

державотворчого патріотизму нації. Вироблено пропозиції для виконавчих управлінських 

органів щодо недопушення прояву скупчення земельних ресурсів в окремих осіб без 

врахування потреб динамічного розвитку фермерських господарств і об’єднаних 

територіальних громад. Проаналізовано стан з становленням орендних відносин в системі 
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ринку землі у Львівській області та концентрацією земельних ресурсів, виділено 

проблемні аспекти цього. Звернуто увагу на спад показників у тваринницькому сегменті 

області з наростаючою орієнтацією на імпортозаміщення. Охарактеризовано проблемні 

питання розвитку бджільництва та вплив на нього неконтрольованого використання 

мінеральних добрив. Проведено оцінку можливостей розвитку садових культур. 

Проаналізовано тарифи оплати за землю в аеродромних комплексах та можливостях їх 

зниження при карантинних умовах. Окрім того, проведено оцінювання стану будівництва 

в межах берегових охоронних смуг озер та річок, що призводить до поширення зсувів, 

ерозійних процесів та обмежує можливість доступу відпочиваючих до водойм. Розглянуто 

проблемні питання карстових провалів у місцях колишнього видобутку корисних копалин 

(Стебник, Червоноград) з обґрунтуванням управлінських заходів обмеження екологічних 

загроз.  

Обґрунтована потреба й наголошено на різних управлінських рівнях проблемний 

факт не вирішення протягом десяти років індексації пенсій державних службовців, що 

призводить до нівелювання зусиль й багаторічної праці ветеранів державної служби в 

інтересах розвитку держави, негативно впливаючи цим на довіру щодо дотримання 

соціальних гарантій у пенсійний період.  

 

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). 

 

1.  I Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного 

управління», присвячена актуальним проблемам теорії та практики публічного 

управління та адміністрування. 17-18 жовтня. 

 

2. Секційне засідання в рамках І Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна 

парадигма публічного управління». 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. 

 

3. Комарницька Г.О. Круглий стіл «Досвід підготовки фахівців із публічного управління 

та бізнес-адміністрування» у рамках І Міжнародної науково-практичної конференції 

18 жовтня відбувся круглий стіл на тему «Досвід підготовки фахівців публічного 
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управління та бізнес-адміністрування» на Прикарпатті в Івано-Франківській обласній 

державній адміністрації за участю представників наукового товариства із різних країн 

та міст України – учасників І Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна 

парадигма публічного управління». 

 

 

4. В рамках спільної Транскордонної науково-дослідної лабораторії з фінансово 

економічних проблем державотворення при кафедрі публічного адміністрування та 

управління бізнесом Львівського національного університету імені Івана Франка 

(Україна) і Інституті економіки та управління Державної вищої технічно-економічної 

школи в Ярославі (Польща) сконцентрована увага на стратегіології розвитку засад 

поведінкових фінансів в контексті налагодження стабільної прикордонної співпраці. 

Загалом, стратегіологія розвитку поведінкових фінансів – це специфічний напрям 

знань у системі фінансової науки, який функціонально-архітектурно окреслюється та 

конкретизується поведінковими фінансами, із властивими їм закономірностями й 

значенням спонукальних мотивів і психологічних (ірраціональних) факторів під час 

вибору індивідами моделі фінансової поведінки і прийнятті ними інвестиційних 

рішень та наслідків цього вибору на фінансові ринки, з агрегуванням у розвитку за 

врахування потреб, можливостей і поведінки як населення загалом (чи його окремих 

груп), так і господарюючих суб’єктів. 

Наголошено на те, що базову частку у загальній сумі недоплат в бюджети різних 

рівнів, виявлених контрольно-перевірочними заходами системи ДПС України у Західному 

регіоні України, становлять: ПДВ, податок на прибуток, акцизний та земельний податки. 

Означене впливає на результативність державотворчого патріотизму нації в прикордонних 

територіях. Доведено, що з позиції поведінкових фінансах корупція, обмежуючи й прояв 

державотворчого патріотизму нації, ще сильніше впливає на результативність 

управлінської доктрини та її фінансово-податкового механізму, порівняно навіть з 

тіньовою економікою (розбіжність досягає 20%). Виходячи з останнього, у стратегіології 

розвитку поведінкових фінансів сформульовано відповідну лему. 

Лема. Боротьба з корупційними проявами має ще вищий пріоритет навіть порівняно 

з тіньовою економікою, оскільки корупція роз’їдає, насамперед, духовні устої суспільства, 

а з цим і його прагнення до державності. 
 

5. 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». 
 

6. 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.). 
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7. Решота О.А. Міжнародне науково-педагогічне стажування з державного 

управління «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладачів з 

державного управління», 6 кредитів (180 годин), 20 січня - 28 лютого 2020 року, м. 

Загреб, Республіка Хорватія. 

 

 
 

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 

Комарницька 

Г.О. 

Доцент  кафедри 

публічного 

адміністрування 

та управління 

бізнесом 

08.00.03 – 

Економіка та 

управління 

національним 

господарством  

21.02.2020 р. Активізування 

державно-приватного 

партнерства в умовах 

розвитку  інвестиційно-

інноваційної діяльності  

* Випускники докторантури та аспірантури. 

7.3 Захисти у спеціалізованих вчених радах університету сторонніми працівниками  

Прізвище, 

ініціали 

Науковий 

керівник, 

консультант 

Спеціальність Дата  

захисту 

Тема дисертації 

 

Наукове керівництво аспірантами, докторантами: 

Докторант - к.е.н., Пелехатий Андрій Олегович, тема дисертаційної роботи 

«Децентралізація бюджетної політики розвитку територій», спеціальність 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування. Дисертаційна робота подана до захисту. Науковий 

консультант: Васьківська К.В. 

Калакун Наталія Григорівна – аспірант 1 року заочної форми навчання. Тема: 

"Активізування інноваційного розвитку органів публічної влади в умовах 

децентралізації". Науковий керівник: Комарницька Г.О. 

Іськевич Павло – аспірант 3 року навчання. Науковий керівник: Васьківська К.В. 
 

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-
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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 
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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., Цап Г.А. Зовнішні інвестиції як інструмент розвитку районів 

Закарпатської області // 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. 171-174. 

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. 

15. Герасименко О.В., Наврусевич Ю.В. Рoль oрганів місцевoгo самoврядування у 

фoрмуванні спільних ціннoстей суспільства, держави та бізнесу // 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. 105-

108. 

16. Герасименко О.В., Семен І.В. Особливості РЕФОРМУВАННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 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. 143-

145. 

17. Васьківська К.В., Галімук Ю.О. Функціонування підприємств об’єднаних 

територіальних громад. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та 

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

конференції (Полтава, 23 січня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. С. 12-13 (59 с.) 

URL: 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Полтава%20Конф%20січ%2020/ЧАСТИНА_1_%20НА%20СА

ЙТ.pdf 

18. Васьківська Катерина Володимирівна, Шуєва Дарія Дмитрівна. Регулювання 

розвитку територіальних громад в умовах змін. Фінансова політика України в умовах 

європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. С. 30-33. 

19. Васьківська Катерина Володимирівна, Науменко Володимир Вікторович 

Львівський національний університет імені Івана Франка.  ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА 

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Фінансова політика України в умовах 

європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 2. С. 30-32. 

20. Васьківська Катерина Володимирівна, Довбенко Андрій Ярославович Львівський 

національний університет імені Івана Франка.  УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В РЕГІОНІ. Фінансова політика України в умовах 

європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 2. С. 265-269. 

21. Васьківська К.В., Шеленко Д. І., Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О. Економічний 

потенціал підприємства : теоретичний аспект. The 10th International scientific and practical 

conference “Topical issues of the development of modern science” (June 4-6, 2020) Publishing 

House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. (827 p.) С. 185-189. 

.


48 

 

22.Маліновська О.Я. Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування 

/Маліновська О.Я., Петрович А.З.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених „Перспективи розвитку територій: 

теорія і практика” Харків, 22–23 листопада 2019 р. / Харківський національний 

університет міського господарства імені О. М. Бекетова– 2019. – С. 148-151. 

https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019%2 

23.Маліновська О.Я. Особливості розвитку прикордонних територій / Маліновська 

О.Я. Онисько Е.М.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих вчених „Перспективи розвитку територій: теорія і 

практика” Харків, 22–23 листопада 2019 р. / Харківський національний університет 

міського господарства імені О. М. Бекетова– 2019. – С. 143-145. 

https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019%2 

24.Маліновська О.Я. Розвиток соціально-рекреаційної сфери гірських територій 

України / Маліновська О.Я. Братковська Х.Р. //Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених „Перспективи розвитку 

територій: теорія і практика” Харків, 22–23 листопада 2019 р. / Харківський національний 

університет міського господарства імені О. М. Бекетова– 2019. – С. 56-59. 

https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019%2 

25.Маліновська О.Я. Розвиток соціальної сфери Львівської області / Маліновська 

О.Я., Беднарчук В.В. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих вчених „Перспективи розвитку територій: теорія і 

практика” Харків, 22–23 листопада 2019 р. / Харківський національний університет 

міського господарства імені О. М. Бекетова– 2019. – С. 41-44. 

https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019%2 

26.Маліновська О.Я. Формування фінансових ресурсів об’єднаних територіальних 

громад / Маліновська О.Я., Ігнатишина В.М., Скидан У.І.// Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених „Перспективи 

розвитку територій: теорія і практика” Харків, 22–23 листопада 2019 р. / Харківський 

національний університет міського господарства імені О. М. Бекетові – 2019. – С. 245-247. 

https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019%2 

27.Маліновська О.Я. Соціальна відповідальність бізнесу як засіб управління 

організацією / Маліновська О.Я., Педченко І.І //Збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції ”Актуальні проблеми економіки та управління в умовах 

системної кризи „ 27 листопада 2019 року. – Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2019. – С. 235-239. http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-ekonomiky/novyny-i-

podiyi/mizhnarodna-naukovo-praktychna-inte 

28.Маліновська О.Я. Теоретико-методологічні засади механізму антикризового 

державного управління / Маліновська О.Я., Вовк В.В.//Збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції ”Актуальні проблеми економіки та управління в 

умовах системної кризи „ 27 листопада 2019 року. – Львів: Львівський інститут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 235-239. http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-

ekonomiky/novyny-i-podiyi/mizhnarodna-naukovo-praktychna-inte 

29.Маліновська О. Я. Історико-правові аспекти становлення інституту публічної 

служби в Україні / Маліновська О. Я., Єзерська У. М. ІІІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція 28 лютого – 2 березня 2020 року  «Правові засади організації та 

здійснення публічної влади: збірник тез/ Хмельницький : Хмельницький університет 

управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. – С. 233-236. 

30.Маліновська О. Я Інформаційна діяльність органів місцевої влади як основа 

ефективного функціонування / Маліновська О. Я. Вовк В. В. ІІІ Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція 28 лютого – 2 березня 2020 року „Правові засади 

організації та здійснення публічної влади: збірник тез”/ Хмельницький : Хмельницький 

університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. – С. 79-82. 

https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019
https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019
https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019
https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019
https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019
http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-ekonomiky/novyny-i-podiyi/mizhnarodna-naukovo-praktychna-inte
http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-ekonomiky/novyny-i-podiyi/mizhnarodna-naukovo-praktychna-inte
http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-ekonomiky/novyny-i-podiyi/mizhnarodna-naukovo-praktychna-inte
http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-ekonomiky/novyny-i-podiyi/mizhnarodna-naukovo-praktychna-inte


49 

 

31.Маліновська О.Я. Можливості впровадження фінансових інструментів сталого 

розвитку на рівні територіальних громад/ Маліновська О.Я., Фелісєєв В.А. //Тези 

Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених 

“Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 року. – 

Житомир: «Житомирська політехніка», 2019. – С. 138-141. 

https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/ 

32.Маліновська О.Я. Економічне та фінансове забезпечення сталого розвитку 

Украіни / Маліновська О.Я., Корнієнко М.О. //Тези Всеукраїнської науково-практичної 

конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках 

Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 року. – Житомир: «Житомирська політехніка», 

2019. – С. 160-163. https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-

evropejskoyi-integraciyi/ 

33.Маліновська О.Я. Соціальна відповідальність бізнесу в сучасних умовах 

турбулентності / Маліновська О.Я., Гаврецька І.І.. //Тези Всеукраїнської науково-

практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток 

країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 року. – Житомир: 

«Житомирська політехніка», 2019. – С. 169-171. https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-

rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/ 

34. Маліновська О.Я. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління 

сучасним підприємством / Маліновська О.Я., Вовк В.В. //Тези Всеукраїнської науково-

практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток 

країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 року. – Житомир: 

«Житомирська політехніка», 2019. – С. 169-171. https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-

rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/ 

35.Маліновська О.Я. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як фактор 

сталого розвитку соціально-економічних систем різного рівня/ Маліновська О.Я., 

Себестянович І.С. //Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів 

вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської 

інтеграції”, 7 листопада 2019 року. – Житомир: «Житомирська політехніка», 2019. – С. 

176-178. https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-

integraciyi/ 

36. Маліновська О. Я, Екологізація економіки: розвиток і перспективи 

України./Маліновська О. Я, Сарафин М.А. //Сталий розвиток в умовах невизначеності та 

катастроф : зб. матеріалів Міжнародної міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 11 

березня 2020 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2020. URL : 

http://futurolog.com.ua/publish/17/zbirnyk.pdf#page=40 

37. Маліновська О. Я. Теоретичні аспекти розвитку місцевих бюджетів як фінансове 

підґрунтя формування територіальних громад. /Маліновська О. Я., Стаднюк Х. А //Сталий 

розвиток в умовах невизначеності та катастроф : зб. матеріалів Міжнародної 

міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 11 березня 2020 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 

2020. URL : http://futurolog.com.ua/publish/17/zbirnyk.pdf#page=43 

38. Маліновська О. Я. Використання фінансових ресурсів об’єднаних територіальних 

громад. /Маліновська О. Я., Кольба Р. М. //Сталий розвиток в умовах невизначеності та 

катастроф : зб. матеріалів Міжнародної міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 11 

березня 2020 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2020. URL : 

http://futurolog.com.ua/publish/17/zbirnyk.pdf#page=45 

39. Маліновська О.Я. Програмно-цільовий підхід в управлінні соціально - 

економічним розвитком регіону/ Маліновська О.Я., Хом'як М.Ю // Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених 

„Перспективи розвитку територій: теорія і практика” Харків, 22–23 листопада 2019 р. / 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетові – 2019. 

– С. 245-247. https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019%2 

https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
http://futurolog.com.ua/publish/17/zbirnyk.pdf#page=40
http://futurolog.com.ua/publish/17/zbirnyk.pdf#page=43
http://futurolog.com.ua/publish/17/zbirnyk.pdf#page=45
https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019


50 

 

40. Маліновська О.Я., Жижка Ю.В. Особливості оцінки ефективності державного 

управління / О.Я. Маліновська, Ю.В. Жижка // Сучасна парадигма публічного управління 

[матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів) ] / за наук. ред. 

к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. –  С. 53-57. 

41. Маліновська О.Я., Терентій Х.М. Пріоритетні напрямки розвитку регіонів як 

інструмент стратегічного управління регіональною економікою / О.Я. Маліновська, Х.М. 

Терентій // Сучасна парадигма публічного управління [матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів) ] / за наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. –  С. 305-308. 

42. Маліновська О.Я., Юрченко К.О. Міжнародний досвід розвитку інноваційного 

потенціалу управління організацією / О.Я. Маліновська, К.О. Юрченко // Сучасна 

парадигма публічного управління [матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 

2019 р., м. Львів) ] / за наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. –  С. 524-577. 

43. 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. 

44. 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. 

45. 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. 

46. Карпінський Б. А., Антоник В. В. Cоціальний захист населення як відображення 

сучасного державотворення. Актуальні проблеми економіки, управління та права в умовах 

глобальних викликів сьогодення: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної 

конференції (Київ, 12 червня 2020 р.). Київ : КНТЕУ, 2020. С. 67-68.  

47. Карпінський Б. А., Боднарчук У. О. Пріоритети реформування публічного 

адміністрування з позиції активізації домінант державотворчого патріотизму нації. 

Актуальні проблеми економіки, управління та права в умовах глобальних викликів 

сьогодення: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 12 

червня 2020 р.). Київ : КНТЕУ, 2020. С. 69-70. 

48. Карпінський Б. А., Вовк В. В. Стратегіологічний базис розвитку України через 

національно-патріотичне виховання молоді на парадигмі державотворчого патріотизму 

нації. Актуальні проблеми економіки, управління та права в умовах глобальних викликів 

сьогодення: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 12 

червня 2020 р.). Київ : КНТЕУ, 2020. С. 71-72. 

49. Карпінський Б. А., Голич М. І. Результуючий вплив державної політики на 

процес патріотичного виховання молоді на засадах державотворчого патріотизму нації. 

Актуальні проблеми економіки, управління та права в умовах глобальних викликів 

сьогодення: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 12 

червня 2020 р.). Київ : КНТЕУ, 2020. С. 73-74. 

50. Карпінський Б. А., Кобець К. О. Публічний аудит у контексті прояву 

державотворчого патріотизму нації. Актуальні проблеми економіки, управління та права в 

умовах глобальних викликів сьогодення: збірник тез доповідей міжнародної науково-

практичної конференції (Київ, 12 червня 2020 р.). Київ : КНТЕУ, 2020. С. 75-76.  

 



51 

 

Науковий керівник публікацій Комарницька Г.О.: 

1. Комарницька Г.О. Розвиток інституту місцевого самоврядування в умовах 

впровадження реформи децентралізації\Г.О. Комарницька\\  Збірник тез Звітної наукової 

конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік 

(електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 

лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – С. 168 – 172. – 0,2 д.а. 

2. Комарницька, Г.О., 2019. Ознаки державно-приватного партнерства. В: 

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція. Полтава, Україна, 23-24 Квітень 2019. Полтава: ТОВ «Сімон».  

3. Комарницька, Г.О., 2019. Фінансові особливості державно-приватного 

партнерства. В: Розвиток економіки та менеджменту в умовах інтеграційних процесів: 

Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ, Україна, 12 Жовтень 2019.  

4. Комарницька, Г.О., 2019. Проблеми розвитку державно-приватного партнерства в 

Україні. В: Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція. Львів, Україна, 23-24 Квітень 2019. Львів: Видавництво 

Львівської політехніки.  

5. Комарницька, Г.О. та Овчарук, В.В., 2019. Особливості оцінювання систем 

адміністрування в державно-приватному партнерстві. В: Теоретичні та практичні аспекти 

антикризового регулювання економіки країни: Всеукраїнська науковопрактична 

конференція. Одеса, Україна, 4 Травень 2019. Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова.  

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. Кобець К., 2020, Соціальний розвиток як сфера публічного адміністрування. В: 

Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування: збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. – 190 с.  

11. Пфістер Д., 2020, Проблема соціальної нерівності. В: Державотворчий потенціал 

нації: формування та реалізація з позиції публічного управління та адміністрування: 

збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. 

Львів, 4 травня 2020 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 190 с.  

12. Панова А., 2020, Комунікація державного, громадського та бізнес-секторів як 

основотворча функція процесу державотворення. В: Державотворчий потенціал нації: 

формування та реалізація з позиції публічного управління та адміністрування: збірник тез 

доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 

травня 2020 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 190 с.  



52 

 

13. Панас О., 2020, Бідність як суспільний феномен та соціальна проблема. В: 

Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. – 190 с.  

14. Ломпей С., 2020, Особливості здійснення державної соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми. В: Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. – 190 с.  

15. Погодін С., 2020, Досвід конкурентної політики США на прикладі Федеральної 

резервної системи. В: Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції 

публічного управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу 

факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2020. – 190 с.  

 

Науковий керівник публікацій Карпінський Б.А.:  
1. Кобець К. О. – студентка групи УФП-41с. Публічний аудит у контексті розвитку 

державотворчого патріотизму нації. Державотворчий потенціал нації: формування та 

реалізація з позиції публічного управління та адміністрування : збірник тез доповідей 

дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 

р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 71-74. 

2. Пфістер Д. Г. – студент групи УФП-41с. Концепційні засади публічного аудиту в 

фундаменталізмі прояву кількісної (податкової) домінанти державотворчого патріотизму 

нації. Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. С. 148-151.  

3. Антоник В. В. – студентка групи УФП-21с. Система соціального захисту в Україні 

як відображення сучасного державотворення. Державотворчий потенціал нації: 

формування та реалізація з позиції публічного управління та адміністрування : збірник 

тез доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 

травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 71-74.  

4. Боднарчук У. О. – студентка групи УФП-21с. Напрями реформування публічного 

адміністрування в контексті активізації державотворчого патріотизму нації. 

Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. С. 21-24.  

5. Вовк В. В. – студентка групи УФП-21с. Засадничі положення стратегіології 

розвитку України через національно-патріотичне виховання молоді на парадигмі 

державотворчого патріотизму нації . Державотворчий потенціал нації: формування та 

реалізація з позиції публічного управління та адміністрування : збірник тез доповідей 

дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 

р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 29-32.  

6. Голич М. І. – студентка групи УФП-21с. Вплив державної політики на процес 

патріотичного виховання молоді на засадах державотворчого патріотизму нації. 

Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. С. 36-38.  



53 

 

7. Козій О. В. – студентка групи УФП-21с. Формування національної свідомості як 

важливої складової державотворчого патріотизму нації. Державотворчий потенціал 

нації: формування та реалізація з позиції публічного управління та адміністрування : 

збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. 

Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 82-85.  

8. Козій Х. В. – студентка групи УФП-21с. Податки як основа державотворчого 

патріотизму нації. Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції 

публічного управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу 

факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2020. С. 89-92.  

9. Корпан А. В. – студентка групи УФП-21с. Концепційні засади національно-

патріотичного виховання молоді як стратегіологічний базис зміцнення домінант 

державотворчого патріотизму нації. Державотворчий потенціал нації: формування та 

реалізація з позиції публічного управління та адміністрування : збірник тез доповідей 

дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 

р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 98-101.  

10. Маркевич А.-М. О. – студентка групи УФП-21с. Стратегіологія розвитку 

місцевого самоврядування як базиса активізації державотворчого патріотизму нації. 

Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. С. 112-115.  

11. Мучичко К. Ю. – студентка групи УФП-21с. Національні цінності як сучасний 

державницько-суспільний пріоритет патріотизму в Україні. Державотворчий потенціал 

нації: формування та реалізація з позиції публічного управління та адміністрування : 

збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. 

Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 124-128.  

12. Трачук Г. М. – студентка групи УФП-21с. Система державних органів публічного 

адміністрування та її вплив на формування державотворчого патріотизму нації. 

Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. С. 178-181. 

13. Юрчик Ю. І. – студентка групи УФП-21с. Відповідальність у публічному 

адмініструванні як сучасний активізаційний базис державотворчого патріотизму нації. 

Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. С. 191-195.  

14. Вовк В. В. – студентка групи УФП-21с. Активізація цінностей громадянського 

суспільства на засадах парадигми державотворчого патріотизму нації. Актуальні 

проблеми державотворення в Україні: збірник тез доповідей студентського круглого 

столу, м. Львів, 11 грудня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 6-8.  

15. Корпан А. В. – студентка групи УФП-21с. Цінності громадянського суспільства як 

базис сучасного державотворення. Актуальні проблеми державотворення в Україні: збірник 

тез доповідей студентського круглого столу, м. Львів, 11 грудня 2019 р. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2020. С. 28-31.  

16. Гасюк Р.В. – здобувач, м.н.с.; Думич Р.-І.І. – студент групи УФПМ-51с. Атестація 

персоналу як відображення ефективності органів публічного управління в системі 

активізації державотворчого патріотизму нації // Проблеми і перспективи розвитку 

публічного управління та адміністрування: державотворчий аспект /Адміністрування 

бізнесу територіальних громад: збірник тез доповідей дискусійного клубу / наукового 



54 

 

семінару факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 20 травня 2019 р. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2019.– С. 92-201.   

17. Гасюк Р.В. – здобувач, м.н.с.; Базар С.Т. – студент групи УФПМ-61з. 

Мотиваційні можливості в органах публічного управління за активізації державотворчого 

патріотизму нації // Проблеми і перспективи розвитку публічного управління та 

адміністрування: державотворчий аспект /Адміністрування бізнесу територіальних 

громад: збірник тез доповідей дискусійного клубу / наукового семінару факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 20 травня 2019 р. –Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019.– С. 177-181.  

18. Бондар Б.К. – студент групи УФПМ-51с. Застосування методів цільового 

адміністрування в системі публічного управління // Проблеми і перспективи розвитку 

публічного управління та адміністрування: державотворчий аспект /Адміністрування 

бізнесу територіальних громад: збірник тез доповідей дискусійного клубу / наукового 

семінару факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 20 травня 2019 р. –Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2019.– С. 168-172.  

19. Гасюк Р.В. – здобувач, м.н.с.; Кметь С.Б. – студент групи УФПМ-51с. 

Особливості формування корпоративної культури персоналу органів публічного 

управління з парадигми державотворчого патріотизму нації // Проблеми і перспективи 

розвитку публічного управління та адміністрування: державотворчий аспект 

/Адміністрування бізнесу територіальних громад: збірник тез доповідей дискусійного 

клубу / наукового семінару факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 20 

травня 2019 р. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 119-125.  

 

Науковий керівник публікацій Бобко Л.О.: 

1. Вовк В. В. Науковий керівник: доцент Бобко Л. О. Проблеми попередження та 

протидії корупції в системі публічного управління. Державотворчий потенціал нації: 

формування та реалізація з позиції публічного управління та адміністрування: збірник тез 

доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 
травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020, С.25-28 

2. Юрчик Ю.І, Науковий керівник: доцент Бобко Л. О. Інформаційна відкритість як 

принцип діяльності органів публічної влади. Державотворчий потенціал нації: 

формування та реалізація з позиції публічного управління та адміністрування: збірник тез 

доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 
травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020, С.164-166. 

3. Мучичко К. Ю. Науковий керівник: доцент Бобко Л. О. Взаємодія органів 

публічного управління з громадськістю в контексті розвитку громадянського суспільства 

в україні. Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції 

публічного управління та адміністрування: збірник тез доповідей дискусійного клубу 

факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2020, С.109-112. 

4. Маркевич А.-М.О. Науковий керівник: доцент Бобко Л. О. Формування механізмів 

взаємодії держави та бізнесу на засадах публічно-приватного партнерства. 

Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування: збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2020, С.98-100. 

5. Божко Ю.М. Науковий керівник: доцент Бобко Л. О. Проблеми лідерства в 

публічному управління. Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з 

позиції публічного управління та адміністрування: збірник тез доповідей дискусійного 

клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2020, С.23-25. 

6. Стефанишин Я. Р. Науковий керівник: доцент Бобко Л. О. Мотиваціїя як метод 

підвищення продуктивності праці в системі публічного управління. Державотворчий 



55 

 

потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного управління та 

адміністрування: збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету управління 

фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020, С. 142-

144. 

7. Іванус А. А. Науковий керівник: доцент Бобко Л. О. Основи розвитку 

корпоративної культури в   публічному управлінні. Державотворчий потенціал нації: 

формування та реалізація з позиції публічного управління та адміністрування: збірник тез 

доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 
травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020, С.62-64. 

8. Ігнатченко Т. А. Науковий керівник: доцент Бобко Л. О. Актуальні проблеми 

етичної культури працівників органів публічної влади. Державотворчий потенціал нації: 

формування та реалізація з позиції публічного управління та адміністрування: збірник тез 

доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 
травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020, С.64-66. 

9. Вовк В.В. Науковий керівник Бобко Л.О. Проблеми корупції в системі публічного 

управління. «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології»: матеріали XXI 

Всеукраїнської щорічної студентської науково-практичної конференції за міжнародною 

участю (23 квітня 2020 року, м. Одеса) С.558-560. 

10. Маркевич А.-М. Науковий керівник Бобко Л.О. Проблеми формування публічно-

приватного партнерства в україні. «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, 

технології»: матеріали XXI Всеукраїнської щорічної студентської науково-практичної 

конференції за міжнародною участю (23 квітня 2020 року, м. Одеса) С.590-592. 

11. Мучичко К. Ю. Науковий керівник Бобко Л.О. Взаємодія громадськості з 

органами публічного управління як важлива складова побудови громадянського 

суспільства. «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології»: матеріали XXI 

Всеукраїнської щорічної студентської науково-практичної конференції за міжнародною 

участю (23 квітня 2020 року, м. Одеса) С.598-600. 

12. Юрчик Ю. Науковий керівник Бобко Л.О. Забезпечення принципу відкритості в 

діяльності органів публічної влади. «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, 

технології»: матеріали XXI Всеукраїнської щорічної студентської науково-практичної 

конференції за міжнародною участю (23 квітня 2020 року, м. Одеса) С.642-644. 

13. Божко Ю.М. Науковий керівник Бобко Л.О. Формування лідерства в органах 

публічної влади. «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології»: матеріали XXI 

Всеукраїнської щорічної студентської науково-практичної конференції за міжнародною 

участю (23 квітня 2020 року, м. Одеса) С.546-548. 

14. Стефанишин Я. Р. Науковий керівник Бобко Л.О. Сучасні проблеми мотивації діяльності в 

системі публічного управління. «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології»: матеріали 

XXI Всеукраїнської щорічної студентської науково-практичної конференції за міжнародною 

участю (23 квітня 2020 року, м. Одеса) С.636-638. 

15. Ігнатченко Т. А. Науковий керівник Бобко Л.О. Актуальні проблеми етичної 

культури працівників органів публічної влади. «Сучасний менеджмент: моделі, 

стратегії, технології»: матеріали XXI Всеукраїнської щорічної студентської науково-

практичної конференції за міжнародною участю (23 квітня 2020 року, м. Одеса) С.570-

572. 

16. Іванус А. А. Науковий керівник Бобко Л.О. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. «Сучасний менеджмент: 

моделі, стратегії, технології»: матеріали XXI Всеукраїнської щорічної студентської науково-

практичної конференції за міжнародною участю (23 квітня 2020 року, м. Одеса) С.566-568. 

17. Вовк Вікторія Вікторівна. Науковий керівник Бобко Л.О.  Актуальні проблеми 

створення ОТГ в Україні. Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: 

зб. тез наук. доп. За матеріалами І Всеукр. Наук.-практ. конф. Здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020р.: у 2 ч.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 

Ч.2. С.32-35. URL: https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiia-20-liutoho 

https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiia-20-liutoho


56 

 

18. Голич Марта Іванівна.  Науковий керівник Бобко Л.О.  Свобода як одна з 

головних цінностей людини. Фінансова політика України в умовах європейської 

інтеграції: зб. тез наук. доп. За матеріалами І Всеукр. Наук.-практ. конф. Здобувачів 

вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020р.: у 2 ч.  Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. С.35-36. URL: https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiia-

20-liutoho  

19. Корнієнко Маряна Олександрівна. Науковий керівник Бобко Л.О.  Формування 

деліберативної демократії в сучасних умовах та її головні особливості Фінансова політика 

України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. За матеріалами І Всеукр. 

Наук.-практ. конф. Здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 

2020р.: у 2 ч.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С.42-45. URL: 

https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiia-20-liutoho  

20. Мучичко Кароліна Юріївна. Науковий керівник Бобко Л.О.  Проблематика 

державотворчих процесів в Україні. Фінансова політика України в умовах європейської 

інтеграції: зб. тез наук. доп. За матеріалами І Всеукр. Наук.-практ. конф. Здобувачів 

вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020р.: у 2 ч.  Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020.  С.53-55. URL: https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiia-

20-liutoho  

21. Трачук Ганна Миколаївна. Науковий керівник Бобко Л.О.   Залучення молоді до 

процесів державотворення в Україні. Фінансова політика України в умовах європейської 

інтеграції: зб. тез наук. доп. За матеріалами І Всеукр. Наук.-практ. конф. Здобувачів 

вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020р.: у 2 ч.  Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. С.89-92. URL: https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiia-

20-liutoho 

22. Вовк В.В. Науковий керівник Бобко Л.О. Формування об’єднаних територіальних 

громад: проблеми та шляхи вирішення.  Проблеми державотворення в Україні: збірник тез 
доповідей круглого столу, м. Львів, грудень 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 

23. Голич М.І. Науковий керівник Бобко Л.О.Право як істинна форма свободи. 

Проблеми державотворення в Україні: збірник тез доповідей круглого столу, м. Львів, грудень 

2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 
24. Корнієнко М. О. Науковий керівник Бобко Л.О. Деліберативна демократія та 

особливості її впровадження в україні. Проблеми державотворення в Україні: збірник тез 
доповідей круглого столу, м. Львів, грудень 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 

25. Трачук Г.М. Науковий керівник Бобко Л.О. Роль молоді в сучасному 

державотворенні. Проблеми державотворення в Україні: збірник тез доповідей круглого 

столу, м. Львів, грудень 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 
26. Мазяр А. В. Основи розвитку корпоративної культури в публічному управлінні // 

Проблеми і перспективи розвитку публічного управління та адміністрування: 

державотворчий аспект / Адміністрування бізнесу територіальних громад : збірник тез 

доповідей дискусійного клубу / наукового семінару факультету управління фінансами та 

бізнесу, м. Львів, 20 травня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 218-223. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://financial.lnu.edu.ua/department/kafedra-

ekonomiky-ta-menedzhmentu 

27. Гринчук К.В. Етичні виміри ефективності державного управління // Проблеми і 

перспективи розвитку публічного управління та адміністрування: державотворчий аспект 

/ Адміністрування бізнесу територіальних громад : збірник тез доповідей дискусійного 

клубу / наукового семінару факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 20 

травня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 223-228. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http: //financial.lnu.edu.ua/department/kafedra-ekonomiky-ta-

menedzhmentu  

28. Гривна О.П. Причини виникнення конфліктів в системі публічного управління // 

Проблеми і перспективи розвитку публічного управління та адміністрування: 

державотворчий аспект / Адміністрування бізнесу територіальних громад : збірник тез 

https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiia-20-liutoho
https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiia-20-liutoho
https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiia-20-liutoho
https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiia-20-liutoho
https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiia-20-liutoho
https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiia-20-liutoho
https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiia-20-liutoho


57 

 

доповідей дискусійного клубу / наукового семінару факультету управління фінансами та 

бізнесу, м. Львів, 20 травня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.232-237. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //financial.lnu.edu.ua/department/kafedra-

ekonomiky-ta-menedzhmentu  

 

Науковий керівник публікацій Герасименко О.В.: 

1. Дерев’янко Вікторія. ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ в 

СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ РЕАЛІЯХ // Державотворчий потенціал нації: 

формування та реалізація з позиції публічного управління та адміністрування : збірник тез 

доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 

травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 195 с. 

2. Мандрик Андрій. АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ // Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з 

позиції публічного управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного 

клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 195 с. 

3. Панова Анна. Сучасні особливості антикризового публічного управління // 

Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. – 195 с. 

4. Станасюк Олександр. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ В 

УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ // Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з 

позиції публічного управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного 

клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 195 с. 

5. Телегій Ірина. Перспективні напрямки молодіжної політики в умовах 

децентралізації // Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції 

публічного управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу 

факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2020. – 195 с. 

6. Шиманський Максим. АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ // Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з 

позиції публічного управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного 

клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 195 с. 

7. Наврусевич Ю.В. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ ТА 

БІЗНЕСУ // Проблеми і перспективи розвитку публічного управління та адміністрування: 

державотворчий аспект / Адміністрування бізнесу територіальних громад : збірник тез 

доповідей дискусійного клубу / наукового семінару факультету управління фінансами та 

бізнесу, м. Львів, 20 травня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 266 с. – С. 

100-105. 

8. Цап Г.А. БІЗНЕС ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД // Проблеми і перспективи розвитку публічного управління та адміністрування: 

державотворчий аспект / Адміністрування бізнесу територіальних громад : збірник тез 

доповідей дискусійного клубу / наукового семінару факультету управління фінансами та 

бізнесу, м. Львів, 20 травня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 266 с. – С. 

144-148. 

9. Шишко О.Б. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ // Проблеми і перспективи розвитку 

публічного управління та адміністрування: державотворчий аспект / Адміністрування 



58 

 

бізнесу територіальних громад : збірник тез доповідей дискусійного клубу / наукового 

семінару факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 20 травня 2019 р. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 266 с. – С. 156-160.  

10. Семен І.В. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ // Проблеми і перспективи розвитку публічного 

управління та адміністрування: державотворчий аспект / Адміністрування бізнесу 

територіальних громад : збірник тез доповідей дискусійного клубу / наукового семінару 

факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 20 травня 2019 р. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. – 266 с. – С. 205-208.  

 

Науковий керівник публікацій Маліновська О.Я.: 

1.Єзерська У. М. Переваги використання instagram як ефективного інструменту 

маркетингу //Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології Матеріали XXI 

Всеукраїнської щорічної студентської науково-практичної конференції за міжнародною 

участю 23 квітня 2020 року. . – С. 150-152.  

2.Сарафин М. А. Роль штучного інтелекту в менеджменті //Сучасний менеджмент: 

моделі, стратегії, технології Матеріали XXI Всеукраїнської щорічної студентської 

науково-практичної конференції за міжнародною участю 23 квітня 2020 року. . – С. 511-

514. 

3.Стаднюк Х. А.. Сучасний стан та проблеми розвитку публічного управління та 

адміністрування в Україні //Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології Матеріали 

XXI Всеукраїнської щорічної студентської науково-практичної конференції за 

міжнародною участю 23 квітня 2020 року. . – С. 632-634.  

4.Стеблик Н. В. Напрями вдосконалення публічного управління в Україні//Сучасний 

менеджмент: моделі, стратегії, технології Матеріали XXI Всеукраїнської щорічної 

студентської науково-практичної конференції за міжнародною участю 23 квітня 2020 

року.  – С. 634-636. 

5.Боднар О. Розвиток публічного управління України в сучасних умовах // 

Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів :ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020.– С. 18-21. 

6.Єременко В. Особливості маркетингу  в публічному управлінні на сучасному етапі 

// Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів :ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020.– С. 59-63. 

7.Гончар В. Публічне управління в Україні: європейський стандарт 

//Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів :ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020.– С. 42-46.  

8.Стеблик Н. Публічне управління в Україні: європейський стандарт 

//Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів :ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020.– С. 165-168.  

9.Ігнатишина В. Особливості формування фінансових ресурсів об’єднаних 

територіальних громад  //Актуальні проблеми державотворення в Україні. Збірник тез 

доповідей студентського круглого толу м. Львів. 11 грудня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2020.– С. 16-20.  



59 

 

10.Онисько Е. Державна підтримка особливостей розвитку прикордонних 

територій//Актуальні проблеми державотворення в Україні. Збірник тез доповідей 

студентського круглого толу м. Львів. 11 грудня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2020.– С. 37-40.  

11.Петрович А. Основи фінансової діяльності органів місцевого самоврядування  // 

Актуальні проблеми державотворення в Україні. Збірник тез доповідей студентського 

круглого толу м. Львів. 11 грудня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 
 

Науковий керівник публікацій Решота О.А.: 

1. Волянюк С. Вплив засобів масової інформації на процеси державотворення в 

Україні. Актуальні проблеми державотворення в Україні : збірник тез доповідей 

студентського круглого столу факультету управління фінансами та бізнесу,  м. Львів, 11 

грудня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 67 с. – С. 8 –11. URL : 

https://financial. lnu.edu.ua /wp-content/uploads/2020/06/Zbirnyk-tez-students-koho-kruhloho-

stolu-11-hrudnia-2019.pdf 

2. Добосевич Ю. Особливості реалізації реформи місцевого самоврядування в 

Україні. Актуальні проблеми державотворення в Україні : збірник тез доповідей 

студентського круглого столу факультету управління фінансами та бізнесу,  м. Львів, 11 

грудня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 67 с. – С. 14 – 16. URL : 

https://financial. lnu.edu.ua /wp-content/uploads/2020/06/Zbirnyk-tez-students-koho-kruhloho-

stolu-11-hrudnia-2019.pdf 

3. Кінаш Ю. Вплив рішень щодо відмови від ядерної зброї Україною на сучасні 

державотворчі процеси. Актуальні проблеми державотворення в Україні : збірник тез 

доповідей студентського круглого столу факультету управління фінансами та бізнесу,  м. 

Львів, 11 грудня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 67 с. – С. 20 – 22. URL : 

https://financial. lnu.edu.ua /wp-content/uploads/2020/06/Zbirnyk-tez-students-koho-kruhloho-

stolu-11-hrudnia-2019.pdf 

4. Кобець К. Оптимізація структури органу державної влади з метою надання 

якісних адміністративних послуг. Актуальні проблеми державотворення в Україні : 

збірник тез доповідей студентського круглого столу факультету управління фінансами та 

бізнесу,  м. Львів, 11 грудня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 67 с. – С. 22 

– 25. URL : https://financial. lnu.edu.ua /wp-content/uploads/2020/06/Zbirnyk-tez-students-

koho-kruhloho-stolu-11-hrudnia-2019.pdf 

5. Лащук В. Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій в 

державне управління України. Актуальні проблеми державотворення в Україні : збірник 

тез доповідей студентського круглого столу факультету управління фінансами та бізнесу,  

м. Львів, 11 грудня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 67 с. – С. 30 – 33. 

URL : https://financial. lnu.edu.ua /wp-content/uploads/2020/06/Zbirnyk-tez-students-koho-

kruhloho-stolu-11-hrudnia-2019.pdf 

6. Ломпей С. Перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні. Актуальні 

проблеми державотворення в Україні : збірник тез доповідей студентського круглого 

столу факультету управління фінансами та бізнесу,  м. Львів, 11 грудня 2019 р. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 67 с. – С. 33–35. URL : https://financial. lnu.edu.ua /wp-

content/uploads/2020/06/Zbirnyk-tez-students-koho-kruhloho-stolu-11-hrudnia-2019.pdf 

7. Павлюк М. Запобігання корупції в органах публічної влади. Актуальні проблеми 

державотворення в Україні : збірник тез доповідей студентського круглого столу 

факультету управління фінансами та бізнесу,  м. Львів, 11 грудня 2019 р. – Львів : ЛНУ 



60 

 

імені Івана Франка, 2020. – 67 с. – С. 40 – 43. URL : https://financial. lnu.edu.ua /wp-

content/uploads/2020/06/Zbirnyk-tez-students-koho-kruhloho-stolu-11-hrudnia-2019.pdf 

8. Панас О. Проблеми публічного адміністрування в Україні та шляхи їх вирішення. 

Актуальні проблеми державотворення в Україні : збірник тез доповідей студентського 

круглого столу факультету управління фінансами та бізнесу,  м. Львів, 11 грудня 2019 р. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 67 с. – С. 43 – 47. URL : https://financial. lnu.edu.ua 

/wp-content/uploads/2020/06/Zbirnyk-tez-students-koho-kruhloho-stolu-11-hrudnia-2019.pdf 

9. Пфістер Д. Проблеми запобігання конфліктів інтересів на державній службі. 

Актуальні проблеми державотворення в Україні : збірник тез доповідей студентського 

круглого столу факультету управління фінансами та бізнесу,  м. Львів, 11 грудня 2019 р. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 67 с. – С. 49 – 53. URL : https://financial. lnu.edu.ua 

/wp-content/uploads/2020/06/Zbirnyk-tez-students-koho-kruhloho-stolu-11-hrudnia-2019.pdf 

10. Погодін С. Електронні адміністративні послуги в Україні та їх роль в оптимізації 

діяльності державного апарату. Актуальні проблеми державотворення в Україні : збірник 

тез доповідей студентського круглого столу факультету управління фінансами та бізнесу,  

м. Львів, 11 грудня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 67 с. – С. 53 – 56. 

URL : https://financial. lnu.edu.ua /wp-content/uploads/2020/06/Zbirnyk-tez-students-koho-

kruhloho-stolu-11-hrudnia-2019.pdf 

11. Стеблик Н. Напрями вдосконалення публічного управління в Україні. Актуальні 

проблеми державотворення в Україні : збірник тез доповідей студентського круглого 

столу факультету управління фінансами та бізнесу,  м. Львів, 11 грудня 2019 р. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 67 с. – С. 56 – 58. URL : https://financial. lnu.edu.ua /wp-

content/uploads/2020/06/Zbirnyk-tez-students-koho-kruhloho-stolu-11-hrudnia-2019.pdf 

12. Цвек А. Боротьба із дитячою злочинністю в діяльності органів державної влади в 

Україні. Актуальні проблеми державотворення в Україні : збірник тез доповідей 

студентського круглого столу факультету управління фінансами та бізнесу,  м. Львів, 11 

грудня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 67 с. – С. 62–64. URL : 

https://financial. lnu.edu.ua /wp-content/uploads/2020/06/Zbirnyk-tez-students-koho-kruhloho-

stolu-11-hrudnia-2019.pdf 

13. Чернишов Є. Мовна ідентичність як актуальна проблема державотворення в 

Україні. Актуальні проблеми державотворення в Україні : збірник тез доповідей 

студентського круглого столу факультету управління фінансами та бізнесу,  м. Львів, 11 

грудня 2019 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 67 с. – С. 64–67. URL : 

https://financial. lnu.edu.ua /wp-content/uploads/2020/06/Zbirnyk-tez-students-koho-kruhloho-

stolu-11-hrudnia-2019.pdf 

14. Добосевич Ю. В. Особливості реалізації реформи децентралізації в Україні. 

Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за 

матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. 

Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 2. – 345 с. – С. 

37–39. URL : https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/03/Zbirnyk_02.2020_CH.2.pdf 

15. Павлюк М. М. Антикорупційна політика України: проблеми та виклики. 

Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за 

матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. 

Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 2. – 345 с. – С. 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zbirnyk_02.2020_CH.2.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zbirnyk_02.2020_CH.2.pdf


61 

 

64–67. URL : https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/03/Zbirnyk_02.2020_CH.2.pdf 

16.  Дерев’янко В. Громадянське суспільство в умовах реформування держави. 

Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. – 170 с. – С. 49–52. URL : https://financial.lnu.edu.ua/department/publichnoho-

administruvannya-ta-upravlinnya-biznesom 

17. Добосевич Ю. Зарубіжний досвід реалізації реформ місцевого самоврядування. 

Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. – 170 с. – С. 52–58. URL : https://financial.lnu.edu.ua/department/publichnoho-

administruvannya-ta-upravlinnya-biznesom 

18. Мізік А. Особливості формування державотворчого потенціалу нації. 

Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету 

управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. – 170 с. – С. 106–109. URL : 

https://financial.lnu.edu.ua/department/publichnoho-administruvannya-ta-upravlinnya-biznesom 

19. Панова А. Комунікація державного, громадського та бізнес-секторів як 

основотворча функція процесу державотворення. Державотворчий потенціал нації: 

формування та реалізація з позиції публічного управління та адміністрування : збірник тез 

доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 

травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 170 с. – С. 120–123. URL : 

https://financial.lnu.edu.ua/department/publichnoho-administruvannya-ta-upravlinnya-biznesom 

20. Станасюк О. Державна підтримка малого бізнесу в Україні. Державотворчий 

потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного управління та 

адміністрування : збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету управління 

фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 

170 с. – С. 137–140. URL :https://financial.lnu.edu.ua/department/publichnoho-

administruvannya-ta-upravlinnya-biznesom 

21. Телегій І. Особливості формування державотворчого патріотизму нації у рамках 

державної молодіжної політики. Державотворчий потенціал нації: формування та 

реалізація з позиції публічного управління та адміністрування : збірник тез доповідей 

дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 4 травня 2020 

р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 170 с. – С. 149–152. URL : 

https://financial.lnu.edu.ua/department/publichnoho-administruvannya-ta-upravlinnya-biznesom 
 

Участь студентів у конференціях та ін. наукових заходах 

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 
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Ініціативи «Партнерство „Відкритий Уряд”» зокрема, в.о. зав. кафедри Комарницька Г.О. 

разом з студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

факультету управління фінансами та бізнесу відвідали Львівську обласну державну 

адміністрацію, де вони були залучені до тренінгів у департаментах ЛОДА. 

 

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 281 «Публічне управління та 

адміністрування» у рамках святкування Фестивалю науки кафедрою економіки та 

менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу  

 

20 травня 2019 р. кафедрі економіки та менеджменту було проведено дискусійний 

клуб: «Проблеми і перспективи розвитку публічного управління та 

адміністрування: державотворчий  аспект». 

 

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 якому взяли участь викладачі, докторанти, аспіранти, 

студенти та практики. 

 

17 вересня 2019 року на кафедрі економіки та менеджменту Подвірна Н.С., к.п.н.,  

спеціаліст відділу культури та інформаційної політики  Давидівської ОТГ провела 

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

територіальних громадах» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування». 

 

3 жовтня 2019 року на факультеті управління фінансами та бізнесу студентський 

науковий гурток «Державотворець» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» провів свої перші заходи в новому навчальному році. Основною метою 

заходу було залучення першокурсників до роботи гуртка та презентації його роботи. 

Бобко Л.О. – керівник студентського наукового гуртка «Державотворець» презентувала 

план роботи на 2019-2020 навчальний рік та познайомила студентів з старостою гуртка – 

Деревянко Вікторією, бакалавром групи УФП-31с. 

 

У рамках святкування Фестивалю науки кафедрою публічного адміністрування та 

управління бізнесом 4 травня 2020 року було проведено дискусійний 

клуб: «Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування». Науково-професорський склад та студенти спеціальності 

281«Публічне управління та адміністрування» зустрілися  на платформі  Zoom, де мали 

змогу отримати цікаву та змістовну розмову. Матеріали дискусійного клубу 

«Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування» опубліковані на сайті кафедри  у збірнику тез 

доповідей.  

 

15 травня 2020 року на платформі  Zoom відбувся науковий семінар аспірантки 

кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом  Калакун Н.Г. на 
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тему: “Проблеми реформування органів виконавчої влади в контексті запровадження 

інституту префектів” в рамках  ХІV  Всеукраїнського фестивалю науки. 

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. 

XXI Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за 

міжнародною участю «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології». 23 квітня 

2020 року. 

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих 

вчених „Перспективи розвитку територій: теорія і практика” Харків, 22–23 листопада 2019 

р.  

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ”Актуальні проблеми 

економіки та управління в умовах системної кризи„ 27 листопада 2019 року. Львівський 

інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 28 лютого – 2 березня 2020 

року  «Правові засади організації та здійснення публічної влади», Хмельницький 

університет управління та права імені Леоніда Юзькова. 

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих 

учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 

року. Житомир: «Житомирська політехніка». 

Міжнародна міждисциплін. наук.-практ. конф. «Сталий розвиток в умовах 

невизначеності та катастроф», Київ, 11 березня 2020 р. 

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку 

економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі», Полтава, 23 січня 2020 р. 

I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Фінансова 

політика України в умовах європейської інтеграції», м. Львів, 20 лютого 2020 р. 

The 10th International scientific and practical conference “Topical issues of the 

development of modern science” (June 4-6, 2020). 

У рамках святкування Фестивалю науки кафедрою публічного адміністрування та 

управління бізнесом 4 травня 2020 року було проведено дискусійний 

клуб: «Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування». Науково-професорський склад та студенти спеціальності 

281«Публічне управління та адміністрування» зустрілися  на платформі  Zoom, де мали 

змогу отримати цікаву та змістовну розмову. Матеріали дискусійного клубу 

«Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного 

управління та адміністрування» опубліковані на сайті кафедри  у збірнику тез 

доповідей.  

 

15 травня 2020 року на платформі  Zoom відбувся науковий семінар аспірантки 

кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом  Калакун Н.Г. на 

тему: “Проблеми реформування органів виконавчої влади в контексті запровадження 

інституту префектів” в рамках  ХІV  Всеукраїнського фестивалю науки. 

 

Перелік опублікованих студентських статей у наукових виданнях 

1. Бобко Л. О. Психологічні аспекти публічного виступу [Текст] / Л. О. Бобко, О. В. 

Кузьмінець, Х. А. Михайліцька, Ж. Д. Патійчук // Молодий вчений. — 2019. — 

№12. - С. 255-260. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/12/53.pdf 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/12/53.pdf
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2.  Бобко Л. О. Розвиток навичок публічного мовлення у майбутніх керівників 

[Текст] / Л. О. Бобко, Д. В. Бурич, В. А. Стахів, Д. А. Труба // Молодий вчений. 

— 2019. — №12.-С.311-314. URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/12/66.pdf 

3. Бобко Л. О. Комунікативний аспект професійної діяльності юриста [Текст] / Л. О. 

Бобко, Д. С. Хомутецький, А. В. Бойда // Молодий вчений. — 2020. — №3. URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/3/60.pdf 

4. Бобко Л. О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова корпоративної 
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Публічне управління = Public administration: навч. посібник /А.В. 

Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька, Л.О. Бобко, О.В. 
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Наукові журнали 
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управління та права, 2019. – 183 с. – С. 138-140. 

10. Комарницька, Г.О., 2019. Стратегічний і тактичний виміри активізування 

державно-приватного партнерства. В: Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний 
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Бобко // Збірник тез Звітної наукової конференції Львівського національного університету 

імені Івана Франка за 2019 рік (електронне видання): Секція факультету управління 

фінансами та бізнесу, (Львів,   6-7 лютого 2020 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2020. 

12. Решота О. А. Сучасні тенденції розвитку публічного управління в Україні.  

Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені 

Івана Франка за 2019 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами 

та бізнесу, (Львів, 6-7 лютого 2020 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. URL: 
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14. Комарницька, Г.О. та Овчарук, В.В., 2019. Особливості оцінювання систем 

адміністрування в державно-приватному партнерстві. В: Теоретичні та практичні аспекти 
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розвитку територіальних громад в умовах змін. Фінансова політика України в умовах 

європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. С. 30-33. 

16. Васьківська Катерина Володимирівна, Науменко Володимир Вікторович 

Львівський національний університет імені Івана Франка.  ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА 

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Фінансова політика України в умовах 

європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 2. С. 30-32. 

https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences
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національний університет імені Івана Франка.  УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-
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конференції «Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та 
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підготовки. Матеріали круглого столу: Педагогічне співробітництво як запорука розвитку 

вищої школи (Львів29 квітня 2020 року). – Львів: ФУФБ, 2020.  
22.Маліновська О.Я. Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування 

/Маліновська О.Я., Петрович А.З.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених „Перспективи розвитку територій: 

теорія і практика” Харків, 22–23 листопада 2019 р. / Харківський національний 

університет міського господарства імені О. М. Бекетова– 2019. – С. 148-151. 

https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019%2 

23.Маліновська О.Я. Особливості розвитку прикордонних територій / Маліновська 

О.Я. Онисько Е.М.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих вчених „Перспективи розвитку територій: теорія і 

практика” Харків, 22–23 листопада 2019 р. / Харківський національний університет 

міського господарства імені О. М. Бекетова– 2019. – С. 143-145. 
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здобувачів вищої освіти і молодих вчених „Перспективи розвитку територій: теорія і 
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сучасним підприємством / Маліновська О.Я., Вовк В.В. //Тези Всеукраїнської науково-

практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток 

країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 року. – Житомир: 
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сталого розвитку соціально-економічних систем різного рівня/ Маліновська О.Я., 

Себестянович І.С. //Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів 

вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської 
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176-178. https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-

integraciyi/ 

 

10 Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету (0,5 

с. про кожну конференцію); 

17-18 жовтня 2019 р. проведена I Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасна парадигма публічного управління», присвячена актуальним проблемам теорії 

та практики публічного управління та адміністрування, питанням підвищення якості 

наукових досліджень та векторам поєднання зусиль вищих закладів освіти, наукових 

установ, органів влади та місцевого самоврядування, бізнес-структур та громадськості 

щодо пошуку спільних ефективних підходів до вирішення актуальних проблем та 

впровадження його результатів у практику публічного управління та адміністрування. 

17 жовтня в рамках Конференції в актовому залі Львівського національного 

університету імені Івана Франка було проведено пленарне засідання, на якому учасники 

конференції заслухали доповіді провідних вітчизняних науковців, які досліджують 

проблеми та перспективи розвитку публічного управління, а також представників 

наукових кіл Грузії та Словакії. Учасників конференції було запрошено на екскурсії 

музеєм ЛНУ ім. І. Франка та 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 

https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
https://conf.ztu.edu.ua/ekologichnij-rozvitok-krayiny-v-ramkah-evropejskoyi-integraciyi/
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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. 
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РОЗДІЛ VI      
Виховна робота 
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У виховній роботі кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом 

керується Законом України «Про вищу освіту» (2015р.), методичними рекомендаціями з 

питань організаційно-виховної роботи в навчальних закладах (Лист МОНУ від 

25.07.2014р.),Концепцією національно – патріотичного виховання дітей та молоді(2015), 

Концепцією Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016 – 2020 

роки, Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. 

 

Базою виховання виступає різнобічно і гармонійно розвинений національно-

свідомий високоосвічений життєво-компетентний громадянин, який здатний до 

самовдосконалення і саморозвитку. Головна мета національно-патріотичного виховання 

молоді – є формування у них ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої 

себе, активної за формою, моральної за змістом та життєвої позиції. 

 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку 

української державності, як консолідуючий чинник. Форма і методи виховання базуються 

на українських народних традиціях кращих надбаннях національної та світової педагогіки 

і психології. Саме орієнтація на людину, її духовну культуру і визначають основні 

напрями виховної роботи з молоддю. 

 

Порадниками академічних груп призначені такі викладачі кафедри:  

 

Бобко Л. О. – порадник групи УФП – 21с.  

Герасименко О.В – порадник груп УФПМ – 51с., УФПМ – 61с. 

 

Виховні заходи проводяться відповідно до плану з виховної роботи факультету, який 

затверджується на початку року, плану роботи кафедри, а також відповідно до 

затвердженого плану роботи порадників академічних груп. 

Протягом звітного періоду члени кафедри брали активну участь у проведенні 

виховних заходів як на рівні ЛНУ імені Івана Франка, так і на рівні факультету та 

академічних групп, зокрема: 

На рівні університету: 

1. Студенти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  

факультету управління фінансами та бізнесу у рамках виховної роботи кафедри беруть 

активну участь в організації та проведенні загально-університетських заходів, а саме: 

- участь у посвяті студентів ЛНУ ім. Ів. Франка (вересень 2019);  

- долучення до організації І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасна парадигма публічного управління» факультету управління фінансами та бізнесу 

(жовтень 2019); 

- участь студентів у секційному засіданні кафедри публічного 

адміністрування та управління бізнесом у рамках І Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасна парадигма публічного управління» факультету управління 

фінансами та бізнесу (жовтень 2019); 

- участь студентів у «Осінньому благодійному ярмарку» Львівського 

національного університету імені Івана Франка (жовтень 2019); 

2. Професорсько-викладацький склад кафедри у рамках виховної роботи 

долучає студентів до проведення студентських наукових конференцій, наукових 

семінарів. 

3. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює прищеплювання 

студентам рис фахівця-інтелігента. 

4. Здійснюється організація та проведення заходів з трудового, естетичного 

виховання студентів. Реалізація їх  через навчальний процес, виконання рефератів, 

курсових робіт. 



84 

 

5. Проводяться заходи, спрямовані на ознайомлення студентів з 

законодавчими нормами, які стосуються освіти і науки. 

6. Здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри робота з 

талановитою молоддю. 

7. Проводяться бесіди «За круглим столом» з участю провідних викладачів та 

активу академічних груп, проведення зустрічей з цікавими людьми (підприємцями, 

банкірами, менеджерами, економістами, управлінцями); 

8. У рамках виховної роботи викладачами кафедри здійснюється виховна та 

розяснювальна роботи під час лекційно-практичних занять. 

 

На рівні факультету управління фінансами та бізнесу 

1. Участь у посвяті студентів ЛНУ ім. Ів. Франка (вересень 2019); 

2. Бесіда на тему «Правила користування бібліотекою» (вересень 2019); 

3. Бесіда на тему «Правила внутрішнього розпорядку в ЛНУ імені Івана 

Франка (вересень-жовтень 2019); 

4. Бесіда на тему «Права та обов’язки мешканців гуртожитку» (вересень 2019); 

5. Участь студентів першого курсу у ряді психологічних адаптаційних 

тренінгів на тему «Адаптація та згуртованість» (вересень 2019); 

6. Участь студентів кафедри публічного адміністрування та управління  

бізнесом факультету у святкуванні Дня Університету (жовтень 2019); 

7. Участь студентів у секційному засіданні кафедри публічного 

адміністрування та управління бізнесом у рамках І Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасна парадигма публічного управління» факультету управління 

фінансами та бізнесу (жовтень 2019); 

8. Участь студентів першого та другого курсів спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» у науково-практичному заході «Модель Ради Міністрів 

Європейського Союзу» (жовтень 2019); 

9. Ознайомлення студентів із Положенням про студентське самоврядування 

(жовтень 2019); 

10. Ознайомити студентів із Концепцією національно-патріотичного виховання 

(жовтень 2019); 

11. Участь студентів у Козацьких іграх, приурочених до дня захисника України 

та Дня українського козацтва (жовтень 2019). 

12. Участь студентів кафедри публічного адміністрування та управління  

бізнесом факультету у пішій ході до Меморіалу воїнів УГА та січових стрільців з нагоди 

Дня Листопадового чину(листопад 2019); 

13. Ознайомлення студентів-першокурсників із історією університету. 

Екскурсія до музею університету, організавана доцентом кафедри Решотою О. А. 

(листопад 2019). 

14.  Бесіда порадників академічних груп на тему «Богдан Лепкий – велет 

українського інтелекту та патріотизму». До 145-річчя поета, публіциста, громадського та 

культурного діяча (листопад 2019); 

15. Участь студентів та викладачів кафедри публічного адміністрування та 

управління  бізнесом факультету в акції «Під щитом Небесної сотні» (лютий 2019); 

16. Участь студентів кафедри публічного адміністрування та управління  

бізнесом факультету у пішій ході та покладанні квітів до Меморіалу Героїв Небесної сотні 

(лютий 2020); 

17. Участь студентів кафедри публічного адміністрування та управління 

бізнесом  у концертній програмі «Зорі запалали» (жовтень 2019); 

Участь студентів кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом  у 

концертній програмі «День студента» (листопад 2019); 
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18. Участь студентів кафедри публічного адміністрування та управління 

бізнесом  у концертній програмі «Андріївські вечорниці» (грудень 2019); 

19. Участь викладачів та студентів кафедри публічного адміністрування та 

управління бізнесом у проведенні заходу «День відкритих дверей» на факультеті для 

абітурієнтів 2020 року (лютий 2020); 

20. Участь студентів кафедри публічного адміністрування та управління 

бізнесом  у розважальній грі «Хто зверху?» до Дня Святого Валентина (лютий 2020); 

21. Участь студентів кафедри публічного адміністрування та управління 

бізнесом  у інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?», на тему «Відомий та невідомий 

Шевченко», приурочену Шевченківським дням (березень 2020). 

22. Участь студентів в акції публічного виконання гімну України з нагоди 155-

ої  річниці від дня першого публічного виконання Державного Гімну України (березень 

2020). 

 

На рівні кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом: 

 

У рамках виховної роботи викладачами кафедри публічного адміністрування та 

управління бізнесом здійснюються настіпні заходи:  

- планування та реалізація організаційної й навчальної виховної роботи, 

направленої на досягнення якісних показників успішності, підтримання дисципліни та 

підвищення громадської активності студентів; 

- спрямовування діяльності кураторів на покращення якості професійної 

підготовки та формування у майбутніх фахівців активної життєвої позиції; 

- відвідування студентів за місцем проживання в гуртожитку, організація 

зустрічей із ними, бесід із питань і проблем життя; 

- залучення студентів денної форми навчання до участі в міжгруповому 

огляді художньої самодіяльності; 

- надання кваліфікованих консультацій щодо формування індивідуально 

навчального плану студента та його реалізації протягом всього періоду навчання; 

- співпраця зі студентським самоврядуванням; 

- проведення виховних годин, тематичних бесід та співбесід згідно планів 

робіт куратора тощо. 

 

Національно-патріотичне виховання: 

1. Участь студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» у виховному заході – лекції на тему «Звичаї і традиції мого народу» 

(вересень 2019); 

2. Участь студентів в екскурсії «Вулиці старовинного Львова» (вересень 2019); 

3. Бесіда «Ми будуємо Україну – європейську демократичну країну»,порадник 

академічної групи УФП-21с, к.пед.н., доцент Бобко Л. О. (вересень 2019); 

4. Бесіда на тему М. Грушевський та Західна Україна і Гуцульщина (вересень 

2019); 

5. Бесіда «Що означає бути патріотом», порадник академічної групи УФП-21с, 

к.пед.н., доцент Бобко Л. О. (жовтень 2019); 

6. Проведення виховного заходу до річниці з дня народження В. Винниченка, 

відомого громадсько-політичного діяча України: голови уряду Української Народної 

Республіки-Генерального Секретаріату, голови Директорії УНР; відомого письменника 

(жовтень 2019); 

7. Участь студентів у круглому столі на тему: Ти і Україна (жовтень 2019); 

8. Бесіда «До Дня Захисника Вітчизни» (жовтень 2019 ); 

9. Святковий захід до Дня захисника України та Дня українського козацтва 

(жовтень 2019); 
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10. Участь у святкуванні Дня української мови і писемності (листопад 2019); 

11. У рамках національно-патріотичного виховання студенти групи УФП-21с 

відвідали Львівський кіноцентр Lviv Film Center для перегляду кінострічки режисера Зази 

Буадзе «Позивний Бандерас» (організатор: порадник академічної групи УФП-21с, к.пед.н., 

доцент Бобко Л. О.) (листопад 2019); 

12. Виховний захід на тему: «25 Листопада – День пам’яті жертв голодомору» 

(листопад 2019); 

13. Ознайомлення студентів-першокурсників із історією університету. 

Екскурсія до музею університету, організавана доцентом кафедри Решотою О. А. 

(листопад 2019); 

14. Огляди періодики та преси в академічних групах з метою інформування про 

суспільно-політичну, економічну, культурну ситуацію в Україні та світі (протягом 

семестру); 

15. Тематична мандрівка-бесіда «Заповідні місця мого краю» (грудень 2019); 

16. Виховний захід: День української незалежності і соборності(січень 2020) 

17. Бесіда присвячена пам’яті героїв Крут (січень 2020); 

18. Участь студентів групи УФП-21с у виховній бусіді щодо 

загальноукраїнськоїакції вшанування Героїв Небесної Сотні.Річниця Революції Гідності 

(лютий 2020).  

19. Участь студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» у вшануванні пам’яті та покладанні квітів до Меморіалу пам’яті Героїв 

Небесної Сотні (лютий 2020). 

 

Професійне (фахове) виховання: 

1. Організація та проведення зустрічей із фахівцями у сфері публічного 

управління, місцевого самоврядування, підприємцями, банкірами, менеджерами, 

економістами, управлінцями. 

2. Організація та проведення семінару-тренінгу «Створення та реалізація 

соціальних проектів у об’єднаних територіальних громадах» для студентів спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування», доповідач: Н. Подвірна (к.п.н., доцент 

кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, спеціаліст відділу культури 

та інформаційної політики Давидівської сільської  ради об’єднаної територіальної громади 

Пустомитівського району Львівської області) (вересень 2019).   

3. Участь студентів у секційному засіданні кафедри публічного 

адміністрування та управління бізнесом у рамках І Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасна парадигма публічного управління» факультету управління 

фінансами та бізнесу (жовтень 2019); 

4. Організація зустрічі та участь у заході професорсько-викладацького складу 

на студентів кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом з 

представниками органів публічної влади та місцевого самоврядування на тему 

«Можливості та перспективи самореалізації молоді у публічній сфері». Спікери: Я. Коваль 

(керівник Міжрегіонального управління НАДС у Львівській та Закарпатській областях), В. 

Шатрук (директор Львівського обласного молодіжного центру), Н. Калакун (аспірант 

кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, провідний спеціаліст 

департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА), С. Береза (провідний 

спеціаліст департаменту економічного розвитку ЛМР),  Х. Кучак (керівник відділу 

культури та інформаційної політики Давидівської сільської  ради об’єднаної 

територіальної громади Пустомитівського району Львівської області), Н. Подвірна (к.п.н., 

доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, спеціаліст відділу 

культури та інформаційної політики Давидівської сільської  ради об’єднаної 

територіальної громади Пустомитівського району Львівської області) (жовтень 2019). 
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5. Ознайомлення та залученя до участіпершокурсників спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» у роботі наукового студентсько-аспірантського 

гуртка «Держаотворець» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом (жовтень 2019); 

6. Участь студентів першого курсу спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» у ХІХ Міжнародному економічному форумі «Invest in Lviv Region» 

(організатор: к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування та управління 

бізнесом Решота О. А.) (листопад 2019); 

7. Участь студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» в організованій кафедрою публічного адміністрування та управління 

бізнесом зустрічі керівника «Агенції регіонального розвитку Львівської області» В. 

Корецьким зі студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

(листопад 2019); 

8. Участь студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» в організованій кафедрою публічного адміністрування та управління 

бізнесом у зустрічі із директором Львівського територіального управління Національного 

антикорупційного бюро України Т. Лопушанським,на запрошення доцента кафедри 

Решоти О. А. (листопад 2019); 

9. Участь студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» в організованому кафедрою публічного адміністрування та управління 

бізнесом тренінгу провідного аналітика Агенції регіонального розвитку Львівської області 

І. Коваль (грудень 2019); 

10.  Участь студентів у інтелектуальній інтерактивній грі «Антикорупційна 

мафія» наукового студентсько-аспірантського гуртка «Державотворець» (грудень 2019); 

11. Організація та участь студентами кафедри публічного адміністрування та 

управління бізнесом наукового студентського круглого столу «Актуальні проблеми 

державотворення в Україні» наукового студентсько-аспірантського гуртка 

«Державотворець» (грудень 2019); 

12.  Участь студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» та членів наукового студентсько-аспірантського гуртка 

«Державотворець» в організованому кафедрою публічного адміністрування та управління 

бізнесом дискусійному клубі «Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація 

з позиції публічного управління та адміністрування» на платформі Zoom (травень 2020); 

13.  Участь студентів у науковому семінарі кафедри публічного 

адміністрування та управління бізнесомна тему «Проблеми реформування органів 

виконавчої влади в контексті запровадження інституту префектів» в рамках ХVІ 

Всеукраїнського фестивалю науки, доповідач: Н. Калакун (аспірант кафедри публічного 

адміністрування та управління бізнесом, провідний спеціаліст департаменту внутрішньої 

та інформаційної політики ЛОДА), Я. Б. Коваль (керівник Міжрегіонального управління 

Нацдержслужби у Львівській та Закарпатській областях (травень 2020). 

 

Громадсько-правове виховання: 

1. Здійснено виховний захід, порадником академічної групи УФП-21с к.пед.н., 

доцентом Бобко Л. О., присвячений ознайомленню студентів з нормативно-правовою базою 

факультету – «Кодексом честі викладача», – «Кодексом честі студента» (вересень 2019); 

2. Бесіда на тему:1 жовтня – День людей похилого віку (жовтень 2019); 

3. Участь студентів у «Осінньому благодійному ярмарку» Львівського 

національного університету імені Івана Франка (жовтень 2019); 

4. Залучення студентів до проведення Дня студента (листопад 2019); 

5. Здійснено виховний захід, присвяченийправовій культурі особи (листопад 

2019) 
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6. Здійснено виховний захід для студентів першого курсу на тему: «Мова і 

закон» к.держ. упр., доцентом кафедри публічного адміністрування та управління 

бізнесом Решотою О. А. (грудень 2019); 

7. Долучення студентів до акції по збиранню коштів дітям-сиротам до Дня 

Святого Миколая (грудень 2019); 

8. Бесіда на тему: «10 грудня – День Декларації прав людини»(грудень 2019); 

9. Викладачами кафедри проведено ознайомчу лекцію «Право і мораль» 

(березень 2020); 

10. Здійснено професорсько-викладацьким складом кафедри виховний захід для 

студентів першого курсу на тему: «Я – громадянин держави Україна»(березень 2020) 

 

Моральне виховання: 

1. Виховний захід «Як побудувати успішну кар’єру» (вересень 2019); 

2. Бесіда на тему: «20 листопада – День відмови від паління»(листопад 2019). 

3. Порадником академічної групи УФП-21с, к.пед.н., доцентом Бобко Л. О. 

проведено тематичну бесіду: «Сім'я та її роль у житті та вихованні молодої людини» (грудень 

2019); 

4. Дискусійна бесіда «Алкоголь і наркотики – штучні злети та болючі падіння» 

(лютий 2020); 

5. Залучення студентів до дискусії: «Твої можливості самореалізації в умовах 

позааудиторної роботи. Чи використовуєш ти їх?, проведеної викладачами кафедри 

публічного адміністрування та управління бізнесом (лютий 2020); 

6. Порадником академічної групи УФП-21с к.пед.н., доцентом Бобко Л. О. 

«Чесність, справедливість, моральна чистота студента» (березень 2020); 

7. Проведення виховної години на тему: «Етика міжособистісних відносин у 

життєдіяльності університету» (березень 2020). 

 

Естетичне виховання: 

1. Перегляд вистав в національному академічному театрі імені Марії 

Заньковецької (вересень 2019); 

2. Відвідування музею Івана Франка (жовтень 2019); 

3. Бесіда «Людина починається з добра» (листопад 2019); 

4. Участь студентів у бесідах з метою підвищення культури поведінки і 

спілкування студентів на теми: «Зовнішній вигляд та культура поведінки студентів»; 

«Коли тебе зрадив друг»; «У країні добрих і ввічливих людей»; «Косметика – в міру»( 

вересень- листопад 2019); 

5. Бесіда на тему: 9 листопада – День української писемності і мови (листопад 

2019) 

6. Дискусійна бесіда: Чи потрібні нам музеї, виставки? (січень 2020) 

7. Участь у виховній бесіді на тему: «Мистецтво говорити» (січень 2020); 

8. Участь студентів у виховній бесіді викладачів кафедри  на тему «Як 

навчитись цінувати і розраховувати час?» (лютий 2020 ); 

9. Тематична лекція «Естетика поведінки та етикет» (березень 2020); 

10. Бесіда «Золоті правила ввічливості» (березень 2020) 

11. Бесіда до Дня народження Т.Г.Шевченка (березень 2020) 

 

Екологічне виховання: 

1. Порадником академічної групи УФП-21с, к.пед.н., доцентом  кафедри 

публічного адміністрування та управління бізнесом Бобко Л. О. проведено інформаційне 

повідомлення на тему: «Знай і люби природу рідного краю» (жовтень 2019);  
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2. Порадником академічної групи УФП-21с, к.пед.н., доцентом  кафедри 

публічного адміністрування та управління бізнесом Бобко Л. О. проведено інформаційне 

повідомлення на тему: «Охорона довкілля – порятунок нації» (березень 2020).  

 

Фізичне вихованнята утвердження здорового способу життя 

1. Професорсько-викладацький склад кафедри публічного адміністрування та 

управління бізнесом упродовж навчального року проводить широку роз’яснювальну і 

ознайомчу роботу з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя. 

2. Участь студентів академічних груп в різноманітних змаганнях. 

3. 13 вересня – день фізкультури і спорту 

4. Участь студентів у Козацьких іграх, приурочених до дня захисника України 

та Дня українського козацтва (жовтень 2019). 

5. З метою пропаганди здорового способу життя, порадником академічної 

групи УФП-21с, к. пед.н., доцентом  кафедри публічного адміністрування та управління 

бізнесом Бобко Л. О. проведена тематична бесіда: «Гігієна праці та побуту студентів» 

(вересень  2019); 

6. З метою пропаганди здорового способу життя, порадником академічної 

групи УФП-21с, к. пед.н., доцентом  кафедри публічного адміністрування та управління 

бізнесом Бобко Л. О. проведена тематична бесіда:  «Побороти себе» (грудень 2019).  

 

 

 

В.о. завідувача кафедри _________________ Г.О. Комарницька 
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