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Основні пріоритети роботи кафедри 

Нові соціальні реалії життя в Україні, орієнтація на загальнолюдські демократичні 

цінності суттєво змінюють пріоритети в галузі освіти. Сучасна педагогіка і психологія 

характеризується переосмисленням і зміною багатьох поглядів і підходів, відмовою від 

деяких усталених традицій та стереотипів. Сьогодення потребує від педагога-практика 

високого професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання і виховання, 

бажання та вміння постійно вчитися й самовдосконалюватися, творчого підходу з 

одного боку й деякої прагматичності та раціоналізму з іншого. 

Керуючись такими вимогами здійснювала свою роботу кафедра економіки та  

менеджменту у 2017-2018 н.р. Вона є важливим навчально-методичним та науково-

дослідницьким підрозділом факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана 

Франка. Завдяки науково-методичній кваліфікації, організаторським здібностям 

викладачів, стилю керівництва кафедра успішно вирішувала непрості завдання науково-

методичної розробки і запровадження в життя нових технологій викладання, залучення 

викладачів до наукової роботи. 

Виходячи з основних завдань розвитку та модернізації національної системи освіти 

пріоритетними напрямками роботи та основними завданнями кафедри у 2017-2018 н.р. 

були.  

В частині навчальної роботи:  

- забезпечення загального контролю навчального процесу, дотримання вимог чинного 

законодавства, відповідних вимог МОН України щодо здійснення навчально-методичної 

діяльності; 

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки  фахівців; 

- теоретична розробка і практичне втілення єдиної концепції втілення змісту освіти за 

дисциплінами, що викладаються кафедрою; 

- орієнтація на глибоку фахову підготовку при збереженні високого рівня теоретичних 

знань. Розробка пропозицій щодо поліпшення організації навчального процесу та 

підвищення якості підготовки фахівців;  

- спрямування навчального процесу для педагогічних працівників на опанування нових 

пріоритетних напрямів, функцій, орієнтирів, технологій щодо забезпечення якості, 

доступності й ефективності освіти; 

- використання сучасних систем контролю якості знань в студентів, проведення 

моніторингу якості освіти; 
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- координація діяльності всіх кафедр, що забезпечують спеціальну фахову підготовку 

бакалаврів за спеціальностями «Менеджмент» й «Публічне управління та 

адміністрування», магітрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», 

забезпечення чіткої практичної спрямованості навчання у підготовці фахівців; 

- опрацювання різноманітних форм і методів виховної роботи зі студентами. 

 

У частині наукової роботи: 

- прогнозування, розвиток науково-дослідної діяльності кафедри; 

- здійснення пошуку, розробка, апробування та впровадження науково 

обґрунтованих і практично виправданих інноваційних технологій навчання і виховання, 

спрямованих на оновлення змісту освіти, розвиток інноваційної особистості педагога; 

- сприяння формуванню нової вітчизняної моделі управління в системі публічного 

управління;  

- посилення вмінь і навичок технології управління – збору і систематизації 

необхідної інформації, прогнозування, планування контролю соціально-економічних 

процесів та відповідної статистичної звітності; 

- укладання угод та налагодження зв’язків і співпраці з відповідними 

підприємствами, установами та організаціями, з державними службами; 

- збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час 

проведення занять і позанавчальної роботи шляхом відображення його в індивідуальних 

та колективних науково-методичних публікаціях; 

- керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація роботи наукових 

гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри; 

- організація науково-педагогічної діяльності кафедри з метою постійного 

підвищення професійної компетентності викладачів кафедри шляхом проведення й 

подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих лекцій, практичних занять, 

взаємних відвідувань навчальних занять; 

- виконання планів щодо наукової підготовки кадрів і підвищення кваліфікації 

викладачів, рекомендація їх для навчання в аспірантурі, стажування на споріднених 

кафедрах у провідних вищих навчальних закладах України та в зарубіжжі; 
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- керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, рецензування, обговорення 

представлених досліджень на засіданнях кафедри, міжкафедральних семінарах та 

засіданнях Спеціалізованої ради з захисту кандидатських дисертацій; 

- формування електронного банку власних монографій, наукових статей, рецензій з 

наукових напрямків діяльності кафедри; 

- залучення студентів до проведення наукових досліджень та впровадження їх 

результатів, посилення ролі студентських олімпіад у науковому та професійному 

зростанні обдарованих студентів; 

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних 

засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-

методичної літератури; 

- задоволення потреб студентів в отриманні нових знань про сучасні досягнення в 

теорії та практиці управління, їх реалізацію у сфері фінансів та бізнесу; 

 

У частині науково-методичної роботи: 

- забезпечення можливості трансформації досягнень психолого-педагогічної науки 

в інноваційні форми педагогічної діяльності; 

- продовження наукового керівництва науково-дослідною роботою за науковими 

напрямами діяльності кафедри; 

- розробка  науково-методичних рекомендацій, посібників; 

- впровадження в навчально-методичній роботі кафедри ідей та принципів 

Болонського процесу; 

- формування умов, що забезпечують повне розкриття здібностей кожного 

співробітника кафедри, стимулювати індивідуальне та колективне творче мислення; 

- удосконалення педагогічної діяльності щодо організації і проведення навчальних 

занять, позанавчальної роботи у відповідності з вимогами Державного стандарту; 

- постійний обмін професійним досвідом і новітніми здобутками професійної 

роботи шляхом обговорення на засіданнях кафедри провідних проблем організації 

навчального процесу; 

- забезпечення практичних занять «пакетами» реальних задач та індивідуальних 

завдань; 
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- організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях 

навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи; 

- розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв 

оцінки; 

- здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення 

залікових та екзаменаційних сесій, державних екзаменів, захист курсових і дипломних 

робіт; 

- підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення навчального 

процесу з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; розвиток бази навчально-

методичного забезпечення та всіх робочих навчальних програм та постійного 

оперативного оновлення їх змісту відповідно до змін економічного, нормативно-

правового та ін. середовища; 

- науково-методична розробка та впровадження інноваційних технологій навчання, 

робота щодо удосконалення організації навчального процесу; 

- аналіз стану відповідності робочих програм нормативних та вибіркових 

навчальних дисциплін встановленим вимогам (співвідношення аудиторної та 

самостійної роботи, форми поточного контролю, тощо). З метою удосконалення 

підготовки студентів аналіз досвіду самостійної роботи студентів різних форм навчання, 

визначення обсягу самостійної роботи студентів, впровадження нових форм контролю 

за цим видом роботи; 

- впровадження електронних засобів навчання (підручників, посібників, каталогів, 

словників тощо), комп'ютерних навчальних програм; 

- формування електронного банку підручників, навчальних посібників та опорних 

конспектів лекцій з дисциплін, які закріплені за кафедрою; 

- підвищення вимог викладачів до оцінювання рівня знань та практичних навичок 

студентів; 

- 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; 
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- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл та 

коледжів  з метою здійснення профорієнтаційної роботи; організація виховних та 

просвітницьких заходів для дітей, підлітків та молоді. 

 

Виходячи з основних пріоритетів в галузі освіти та напрямків роботи кафедри, 

викладачі відпрацьовували нові підходи до професійної педагогічної освіти у руслі 

загальних тенденцій перетворень у системі підготовки фахівців, продовжено роботу 

розповсюдження психолого-педагогічних демократично-гуманістичних ідей в 

освітньому просторі. Важливою ділянкою роботи кафедри було вивчення та 

узагальнення передового досвіду проведення навчального процесу в Університеті та 

інших ВНЗ, які підпорядковані Міністерству освіти і науки України, ВНЗ Львівської 

області.  

Особливими результатами роботи стали такі досягнення: 

 Забезпечено підвищення якості професійно-практичної підготовки педагогічних 

працівників, посилення партнерських зв'язків з освітніми установами області, 

залучення їх до формування змісту підвищення кваліфікації. 

 Із метою забезпечення інноваційного характеру розвитку кафедри продовжено 

діяльність щодо впровадження інформаційних, телекомунікаційних технологій, 

інтерактивних методів навчання.  

 Забезпечено реалізацію стратегії орієнтації Університету на збереження та 

розвиток наукових і педагогічних шкіл, впровадження механізму об'єктивної 

оцінки і визнання здібностей викладачів до наукової та педагогічної діяльності. 

 Забезпечено підвищення ефективності наукових досліджень, впровадження 

наукових та науково-дослідних розробок у навчальний процес, активізацію участі 

студентів у науково-дослідній роботі. 

 Здійснено організаційно-методичне забезпечення впровадження прогресивних 

педагогічних технологій в навчальний процес. 

 Розроблено викладачами кафедри Освітні програми для освітніх рівнів 

«бакалавр» і «магістр» за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» (спеціалізація «Публічне адміністрування та управління 

бінесом»). 
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 Оновлено банк даних інформаційно-методичної бази з навчальних дисциплін, які 

закріплені за кафедрою за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування».  

 Спрямовано діяльність викладачів щодо впровадження особистісно-орієнтованих 

методик в навчальний та виховний процес; сприяння ефективному використанню 

сучасних інформаційних технологій та засобів навчання. 
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Склад кафедри: На кафедрі економіки та менеджменту у 2017-2018 н. р. працювало 

8 осіб, в тому числі 7 осіб професорсько-викладацького складу та 1 лаборант. 

Серед викладачів кафедри 1 професор (Карпінський Б.А.) та 7 доцентів. Відсоток 

викладачів кафедри із науковими ступенями доктор/кандидат наук – 100% до загального 

числа викладачів кафедри. 

У 2017-2018 навчальному році на кафедру було розподілено 5,25 ставок.  

Володіння іноземними мовами 

Викладачі кафедри, котрі вільно володіють іноземними мовами: 

Англійська – Герасименко О.В. 

Польська – Герасименко О.В., Капленко Г.В. 
 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ініціали 
Посада 

Освіта 

(коли і 

який ВНЗ 

закінчив) 

Вчене звання, 

ступінь 

Дисципліни, які 

викладає і % її від 

загального 

навантаження у 

поточному 

навчальному році 

Навчальн

е 

навантаж

ення 

Д/З 

Де і коли 

підвищував 

кваліфікацію 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Карпінський 

Борис 

Андрійович 

Професор 

(0,75ст., 

штатн) 

Львівський 

державний 

університет 

ім. І. Франка  

 1976 р.,  

Фізика 

 

К.е.н., 08.00.05. – 

«Економіка, 

організація і 

управління 

народним 

господарством та 

його галузями» / 

Професор кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Академік 

Міжнародної 

Кадрової Академії  

Теорія та історія 

управління 

(13,3%) 

34/- 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет, 

листопад-

грудень 2016р. 

Вступ до фаху 

(9,0%) 
50/- 

Ділове 

адміністрування 

(21,0%) 

54/25 

Стратегічне 

управління в 

публічних 

організаціях 

(19,6%) 

54/20 

Виробнича 

практика 

(5,6%) 

17/4 

Керівництво 

аспірантами 

(28,9%) 

9/100 

ДЕК 

(2,6%) 
9/1 

2. 

Комарницька 

Ганна 

Омельянівна 

В.о. 

завідувача 

кафедри-

доцент  

(0,75 ст., 

штатн.) 

Львівський 

держаний 

інститут 

новітніх 

технологій та 

управління 

ім. В. 

Чорновола 

2009 р., 

Маркетинг 

К. е. н., 08.00.05 – 

«Розвиток 

продуктивних 

сил і регіональна 

економіка» / - 

Стратегічне 

управління 

підприємством  

(11,1%) 

43/- 
Захист 

дисертації на 

здобуття 

наукового 

ступеня 

кандидата 

економічних 

наук, тема 

дисертації: 

«Регулювання 

урбанізаційни

х процесів у 

регіоні», 

26.06.2014р. 

Контролінг 

(17,1%) 
66/- 

Стратегія 

проведення 

переговорів  

(18,1%) 

34/36 

Соціальна і 

гуманітарна 

політика (13,5%) 

34/18 

Система органів 

державної влади та 
/34 
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місцевого 

самоврядування 

України 

(8,8%) 

Виробнича 

практика 

(3,2%) 

22/8 

Курсові роботи 

(13,2%) 
27/24 

ДЕК 

(2,6%) 
9/1 

Робота в 

приймальній комісії 

(7,8%) 

30 

3. 

Капленко 

Галина 

Вікторівна 

Доцент 

(0,75 ст., 

штатн.) 

Львівський 

державний 

університет 

ім. І Франка 

1999 р., 

Фінанси і 

кредит 

 

Львівська 

державна 

фінансова 

академія, 

2013 р., 

Державна 

служба 

К.е.н., 08.06.01 – 

«Економіка, 

організація і 

управління 

підприємствами» / 

Доцент кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Статистика  

(46,0%) 
204/- 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет, 

листопад-

грудень 

2016р. 

 

Публічне управління 

(7,8%) 
54/25 

 

Технології 

публічного 

адміністрування 

(16,3%) 

54/18 

Аудит та 

оцінювання 

управлінської 

діяльності 

(0,9%) 

-/4 

Державна служба в 

публічному 

управлінні 

(5,6%) 

-/25 

Курсові роботи 

(4,1%) 
18/- 

Виробнича 

практика 

(5,7%) 

25/- 

Керівництво 

магістер роботою 

(1,4%) 

-/6 

ДЕК 

(2,3%) 
9/1 

4. 

Пак  

Наталія 

Тадеушівна 

Доцент 

(0,75 ст., 

штатн.) 

Львівський 

державний 

університет 

ім.. І Франка 

1987 р., 

Економічна 

кібернетика 

К.е.н., 08.10.01 – 

«Розміщення 

продуктивних сил 

і регулювання 

економіки» / 

Доцент кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Регіональна 

економіка 

(41,7%) 

166/- 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет, 

листопад-

грудень 

2016р. 
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Управлінські 

рішення 

(8,5%) 

34/- 

 

Регіональне 

управління та 

територіальне 

планування 

(9,5%) 

34/4 

Регіональні аспекти 

економіки 

публічного сектору 

(4,5%) 

18/- 

Управління 

персоналом 

(13,8%) 

55/- 

Курсові роботи 

(14,3%) 
51/6 

Виробнича 

практика 

(7,1%) 

22/5 

ДЕК 

(0,5%) 
2/- 

5. 

Герасименко 

Олена 

ікторівна 

Доцент 

(0,75 ст., 

штатн.) 

Львівський 

державний 

фінансово-

економічний 

інститут,  

2002 р., 

фінанси 

К.е.н., 08.00.08 – 

«Фінанси, гроші і 

кредит» / Доцент 

кафедри 

економіки, 

менеджменту та 

державного 

управління 

Менеджмент в 

публічному 

управлінні 

(38,2%) 

163/- 

Львівська 

комерційна 

академія, 

кафедра 

менеджменту, 

стажування, 

листопад-

грудень 

2014р. 

 

Економічні засади 

публічного 

управління 

(16,9%) 

72/- 

 

Антикризове 

управління 

(19,0%) 

81/- 

Публічна політика 

(12,2%) 
52/- 

Курсові роботи 

(7,0%) 
30/- 

Виробнича 

практика 

(5,0%) 

21/- 

ДЕК 

(1,9%) 
8/- 

6. 

Бобко 

Лариса 

Олександрів

на 

Доцент  

(0,75 ст., 

штатн.) 

Львівський 

державний 

університет 

ім. Івана 

Франка 

1989 р., 

К. пед. н., 13.00.04 

– «Професійна 

педагогіка» / 

доцент кафедри 

соціальних і 

гуманітарних 

Корпоративна 

соціальна 

відповідальність 

(58,6%) 

232/- 

Львівська 

комерційна 

академія, 

кафедра 

економіки та 

менеджменту, 
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Українська 

мова і 

література 

дисциплін стажування, 

14.12.2015 - 

14.01.2016 р. 

 

Самоменеджмент 

(9,8%) 
39/- 

 

Комунікативний 

менеджмент  

(13,1%) 

52/- 

Організаційна 

поведінка 

(7,3%) 

29/- 

Комунікації в 

публічній 

адміністрації 

(6,1%) 

-/24 

Виробнича 

практика 

(4,9%) 

14/6 

7. 
Маліновська 

Ольга 

Ярославівна 

Доцент 

(0,75 ст., 

штатн.) 

Львівський 

державний 

університет 

ім. І. Франка  

1989 р., 

Планування 

народного 

господарства 

 

 
Логістика  

(10,4%) 
39/-  

К.е.н., 08.01.04 – 

«Економічна 

теорія» / Доцент 

кафедри 

економіки, 

менеджменту та 

державного 

управління 

Офісний 

менеджмент 

(13,9%) 

52/- 

Львівська 

комерційна 

академія, 

кафедра 

менеджменту, 

програма 

стажування, 

звіт про її 

виконання і 

довідка, 

листопад-

грудень 2014р 

Управління 

інноваціями 

(6,7%) 

25/- 

Державне 

регулювання 

економіки та 

економічна 

політика 

(25,9%) 

70/27 

Методологія наук 

досліджень 

(4,8%) 

-/18 

Менеджмент п-ва 

(за видами 

економічної 

діяльності) 

(9,1%) 

34/- 

Курсові роботи 

(10,4%) 
39/- 

Виробнича 

практика 

(4,9%) 

16/1 

ДЕК 

(0,5%) 
2/- 

Керівництво 

аспірантами 

(13,4%) 

-/50 
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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 на кафедрі спрямована на забезпечення та 

підвищення якості психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у 

відповідності до потреб сучасного економічного розвитку держави. 

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, які викладаються на кафедрі повністю забезпечені навчально-

методичною літературою. На допомогу студентам розроблено методичні вказівки до 

самосійної роботи, до практичних занять (робочі зошити з навчальної дисципліни 

«Статистика»).  
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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 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 
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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 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.   
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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 і власних наукових досягнень, удосконаленню та оновлення лекційних 

матеріалів, організації навчальних занять.  

Останніми роками все більше уваги приділяється підготовці підручників та 

бібліотек на цифрових носіях. Продовжується робота над розробленням презентації 

окремих тем з усіх навчальних дисциплін. 
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Викладачами кафедри забезпечувалась підготовка фахівців за всіма 

напрямами підготовки.  За кафедрою були закріплені такі дисципліни: 

1 Вступ до фаху 

2 Теорія та історія управління 

3 Статистика 

4 Корпоративна соціальна відповідальність 

5 Регіональна економіка 

6 Менеджмент в публічн управл 

7 Управління персоналом 

8 Самоменеджмент 

9 Управління інноваціями 

10 Стратегічне управл підприємством 

11 Логістика 

12 Контролінг 

13 Управлінські рішення 

14 Менеджмент п-ва (за видами екон. д-ті) 

15 Комунікативний менеджмент 

16 Офісний менеджмент 

17 Організаційна поведінка 

18 Ділове адміністрування 

19 Публічне управління 

20 Стратегічне управління в публічних організаціях 

21 Економічні засади публічного управління 

22 Державне регулювання економіки та економічна політика 

23 Антикризове управління 

24 Регіональне управління та територіальне планування 

25 Технології публічного адміністрування 

26 Аудит та оцінювання управлінської діяльності 

27 Стратегія проведення переговорів 

28 Соціальна і гуманітарна політика 

29 Публічна політика 

30 Методологія наук досліджень 

31 Система органів державної влади та місцевого самоврядув України 

32 Комунікації в публічній адміністрації 

33 Державна служба в публічному управлінні  

34 Регіональні аспекти економіки публічного сектору 
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Курсові роботи  

Виробнича практика зі спеціалізації 

Виробнича (переддипломна) практика 

 

Загальний обсяг навчальної роботи – 2801 год. 

зокрема:  

- Навчальні дисципліни – 2206 год. 

- Курсова робота з дисциплін професійної та  

практичної підготовки – 195 год. 

- Виробнича практика – 163 год. 

- Керівництво випусковою роботою – 6 год. 

- Участь у роботі ДЕК – 42 год. 

- Керівництво аспірантами – 159 год. 

Всі дисципліни забезпечені навчально-методичними комплексами. 
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Проведені заходи з навчально-методичної роботи 

N 

п/п 
Вид методичної  роботи Виконавці 

1 2 3 

1. Підвищення теоретичного та методичного рівня проведення 

навчальних занять: лекцій, практичних занять. Розроблення 

нових та удосконалення існуючих навчальних та робочих 

програм, оновлення конспектів лекцій, завдань для 

проведення практичних/семінарських занять. 

Викладачі 

кафедри 

2. Проводилась робота по вдосконаленню навчального процесу 

(аналіз відвідування занять студентами, рівень та якість 

засвоєння знань, організація самостійної роботи тощо) та 

впровадженню комп’ютерних технологій 

Викладачі 

кафедри 

3. Організовувався максимальний доступ до засвоєння всіх тем 

модулів Викладачі 

кафедри 

4. Проведено взаємне відвідування лекцій, практичних занять, 

вивчення досвіду окремих викладачів відповідно до 

кафедрального графіку (згідно плану роботи кафедри), 

обговорення занять на засіданнях кафедри. 

Викладачі 

кафедри 

5. Ефективне і цілеспрямоване використання на лекціях, 

семінарських заняттях комп'ютерної техніки, ТЗН. Викладачі 

кафедри 

6. Удосконалення форм та методів самостійної роботи студентів 

з подальшим обговоренням досвіду на засіданнях кафедри. 
Викладачі 

кафедри 

7. Розроблення інструктивно-методичних матеріалів до 

практичних занять, індивідуальних семестрових завдань для 

самостійної роботи студентів, контрольних /тестових/ завдань 

до практичних занять, контрольних /тестових/ завдань для 

підсумкової перевірки рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу, методичних матеріалів для студентів з 

питань написання курсових робіт, матеріалів до студентських 

конкурсів. 

Викладачі 

кафедри 

8. Робота по забезпеченню навчально-методичною літературою 

та її електронними варіантами дисциплін, які закріплені за 

кафедрою 

Викладачі 

кафедри 
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Розроблене/оновлене навчально-методичне забезпечення дисциплін 

№ 

п/п 

Дисципліна Розробники 

Навчальні програми  

1. 
Оновлено/розроблено програми навчальних дисциплін 

відповідно до нової ОПП: 

 

- Вступ до фаху Карпінський Б.А. 

- Теорія та історія управління Карпінський Б.А. 

- Ділове адміністрування Карпінський Б.А. 

- Стратегічне управління в публічних організаціях Карпінський Б.А. 

- Статистика Капленко Г.В. 

- Публічне управління Капленко Г.В. 

- Технології публічного адміністрування Капленко Г.В. 

- Аудит та оцінювання управлінської діяльності Капленко Г.В. 

- Державна служба в публічному управлінні Капленко Г.В. 

- Регіональна економіка Пак Н.Т. 

- Управлінські рішення Пак Н.Т. 

- Регіональне управління та територіальне планування Пак Н.Т. 

- Регіональні аспекти економіки публічного сектору Пак Н.Т. 

- Управління персоналом Пак Н.Т. 

- Антикризове управління Герасименко О.В. 

- Економічні засади публічного управління Герасименко О.В. 

- Менеджмент в публічному управлінні Герасименко О.В. 

- Публічна політика Герасименко О.В. 

- Корпоративна соціальна відповідальність Бобко Л.О. 

- Самоменеджмент Бобко Л.О. 

- Комунікативний менеджмент Бобко Л.О. 

- Комунікації в публічній адміністрації Бобко Л.О. 

- Організаційна поведінка Бобко Л.О. 

- Стратегічне управління підприємством Комарницька Г.О. 

- Контролінг Комарницька Г.О. 

- Стратегія проведення переговорів Комарницька Г.О. 

- Соціальна і гуманітарна політика Комарницька Г.О. 

- Система органів державної влади та місцевого самоврядування 

України 
Комарницька Г.О. 

- Управління інноваціями Маліновська О.Я. 

- Офісний менеджмент Маліновська О.Я. 

- Державне регулювання економіки та економічна політика Маліновська О.Я. 

- Методологія наук досліджень Маліновська О.Я. 

- Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності) Маліновська О.Я. 

- Логістика Маліновська О.Я. 

2. Оновлено/розроблено програми практик:  

- Виробнича практика 

Герасименко О.В., 

Капленко Г.В., 

Комарницька Г.О., 

Маліновська О.Я., 

Пак Н.Т. 

- Виробнича, переддипломна практика 
Герасименко О.В., 

Капленко Г.В., 

Комарницька Г.О., 
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Маліновська О.Я., 

Пак Н.Т. 

- Виробнича практика зі спеціалізації 

Герасименко О.В., 

Капленко Г.В., 

Комарницька Г.О., 

Маліновська О.Я., 

Пак Н.Т. 

Робочі програми 

1. 
Оновлено/розроблено робочі програми дисциплін відповідно до 

нової ОПП: 

 

- Вступ до фаху Карпінський Б.А. 

- Теорія та історія управління Карпінський Б.А. 

- Ділове адміністрування Карпінський Б.А. 

- Стратегічне управління в публічних організаціях Карпінський Б.А. 

- Статистика Капленко Г.В. 

- Публічне управління Капленко Г.В. 

- Технології публічного адміністрування Капленко Г.В. 

- Аудит та оцінювання управлінської діяльності Капленко Г.В. 

- Державна служба в публічному управлінні Капленко Г.В. 

- Регіональна економіка Пак Н.Т. 

- Управлінські рішення Пак Н.Т. 

- Регіональне управління та територіальне планування Пак Н.Т. 

- Регіональні аспекти економіки публічного сектору Пак Н.Т. 

- Управління персоналом Пак Н.Т. 

- Антикризове управління Герасименко О.В. 

- Економічні засади публічного управління Герасименко О.В. 

- Менеджмент в публічному управлінні Герасименко О.В. 

- Публічна політика Герасименко О.В. 

- Корпоративна соціальна відповідальність Бобко Л.О. 

- Самоменеджмент Бобко Л.О. 

- Комунікативний менеджмент Бобко Л.О. 

- Комунікації в публічній адміністрації Бобко Л.О. 

- Організаційна поведінка Бобко Л.О. 

- Стратегічне управління підприємством Комарницька Г.О. 

- Контролінг Комарницька Г.О. 

- Стратегія проведення переговорів Комарницька Г.О. 

- Соціальна і гуманітарна політика Комарницька Г.О. 

- Система органів державної влади та місцевого самоврядування 

України 
Комарницька Г.О. 

- Управління інноваціями Маліновська О.Я. 

- Офісний менеджмент Маліновська О.Я. 

- Державне регулювання економіки та економічна політика Маліновська О.Я. 

- Методологія наук досліджень Маліновська О.Я. 

- Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності) Маліновська О.Я. 

- Логістика Маліновська О.Я. 

Навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні посібники, курси 

лекцій, опорні конспекти, збірники задач, тести тощо) 

1. Статистика. Робочий зошит для проведення практичних занять. Капленко Г.В. 

2. Статистика. Робочий зошит для проведення лекційних занять. Капленко Г.В. 

3. 
Формування тестових завдань для контролю знань в системі 

«Колоквіум». 
Викладачі кафедри 
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4. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Управлінські рішення». Пак Н. Т 

5. Оглядова лекція з навчальної дисципліни «Контролінг». Комарницька Г.О. 

6. 
Збірник тестових завдань для підготовки до вступу зі спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування». 
Викладачі кафедри 

7. Оновити/розробити опорні конспекти лекцій Викладачі кафедри 

8. Робота над презентаціями з окремих тем навчальних дисциплін Викладачі кафедри 

9. Сформовано НМК та ЗДЯО з навчальних дисциплін:  

- Вступ до фаху 

- Теорія та історія управління 

- Ділове адміністрування 

- Стратегічне управління в публічних організаціях 

Карпінський Б.А. 

- Статистика 

- Публічне управління 

- Технології публічного адміністрування 

- Аудит та оцінювання управлінської діяльності 

- Державна служба в публічному управлінні 

Капленко Г.В. 

- Регіональна економіка 

- Управлінські рішення (ЗДЯО) 

- Регіональне управління та територіальне планування 

- Регіональні аспекти економіки публічного сектору 

- Управління персоналом (ЗДЯО) 

Пак Н.Т. 

- Антикризове управління 

- Економічні засади публічного управління 

- Менеджмент в публічному управлінні 

- Публічна політика 

Герасименко О.В. 

- Корпоративна соціальна відповідальність 

- Самоменеджмент (ЗДЯО) 

- Комунікативний менеджмент 

- Комунікації в публічній адміністрації 

- Організаційна поведінка (ЗДЯО) 

Бобко Л.О. 

- Стратегічне управління підприємством (ЗДЯО) 

- Контролінг (ЗДЯО) 

- Стратегія проведення переговорів 

- Соціальна і гуманітарна політика 

- Система органів державної влади та місцевого самоврядування 

України 

Комарницька Г.О. 

- Управління інноваціями (ЗДЯО) 

- Офісний менеджмент (ЗДЯО) 

- Державне регулювання економіки та економічна політика 

- Методологія наук досліджень 

- Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності) 

(ЗДЯО) 

- Логістика (ЗДЯО) 

Маліновська О.Я. 

Методичні доповіді (додаються до звіту) 

1. 
Окреслення актуальних проблем використання інтерактивних 

методів у вищих навчальних закладах України. 
Маліновська О.Я. 

2. 
Діалогічна взаємодія викладача та студента з позицій педагогічної 

етики 
Бобко Л.О. 

3. 
Використання мозкових атак в процесі проведення семінарських 

занять. 
Комарницька Г.О. 

4. Удосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців з Пак Н.Т. 
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публічного управління за сучасних умов господарювання. 

5. 
Інноваційні комунікативні технології в роботі порадника академічної 

групи 
Герасименко О.В. 

6. 

Розробка комплексної системи оцінювання та порівняння 

державотворчого патріотизму нації на основі рейтингування 

професорсько-викладацького складу освітніх і наукових організацій 

України. 

Карпінський Б.А. 

7. 
Особливості методичної діяльності  викладачів вищого навчального 

закладу. 
Капленко Г.В. 

Методичні розробки 

1. 
Завдання для проведення тестового контролю для успішної 

організації самостійної роботи студентів 
Викладачі кафедри 

2. 
Оновлення матеріалів для поточного та підсумкового контролю 

знань  
Викладачі кафедри 

3. Завдання для проведення контрольних замірів знань  Викладачі кафедри 

4. 
Складання (уточнення) планів практичних/семінарських занять, 

індивідуальних завдань для організації самостійної роботи студентів 
Викладачі кафедри 

5. 
Навчально-методичні рекомендації/вказівки до вивчення окремих 

тем з навчальних дисциплін 
Викладачі кафедри 

6. 
Ділова гра, ситуаційні вправи, кейс-методи та інші активні методи 

навчання з навчальних дисциплін 
Викладачі кафедри 

7. Методичні рекомендації щодо організації та проведення дискусій Викладачі кафедри 

8. 

Методичні рекомендації і завдання для проходження виробничої 

практики (зі спеціалізації) для студентів галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» освітнього ступеня «магістр» (денної та заочної 

форм навчання) 

Маліновська О.Я. 

9. 

Методичні рекомендації і завдання для проходження виробничої 

(переддипломної) практики для студентів галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр» 

(заочної форми навчання) 

Капленко Г.В., 
Маліновська О.Я. 

10. 

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту 

курсових робіт за спеціалізованими програмами для студентів галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр» 

(денної та заочної форм навчання) 

Викладачі кафедри 

11. 

Методичні рекомендації і завдання щодо виконання курсових робіт 

для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітнього 

ступеня «бакалавр» (денної форми навчання) 

Викладачі кафедри 

 

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту 

кваліфікаційних (магістерських) робіт для студентів галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр» 

(денної та заочної форм навчання) 

Капленко Г.В. 

 Методичні семінари  

1. 
Основні тенденції адаптації студентів до навчання у вищому 

навчальному закладі 

Викладачі кафедри 

2. Проблеми та завдання підготовки магістрів зі спеціальності Викладачі кафедри 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9C%D0%A0-%D0%94%D0%9E-%D0%9A%D0%A0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9C%D0%A0-%D0%94%D0%9E-%D0%9A%D0%A0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9C%D0%A0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82-%D0%9E%D0%9A%D0%A0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80-2016-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9C%D0%A0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82-%D0%9E%D0%9A%D0%A0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80-2016-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE.doc
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«Публічне управління та адміністрування» 

3. 
Автентичне оцінювання навчальних досягнень студентів: основні 

види та методи оцінювання 

Викладачі кафедри 

Інші види робіт 

1. 

Розробка комплексного перспективного плану на 2017-2018 н.р. з 

кожної навчальної дисципліни, які закріплені за кафедрою, з 

відображенням поточного стану навчально-методичного 

забезпечення і завдання в плані розробки та видання навчально-

методичної літератури, удосконалення навчально-практичної бази, 

методики викладання, методів контролю, організації самостійної 

роботи  

Викладачі кафедри 

2. 

Розгляд звіту щодо удосконалення навчально-методичного 

забезпечення та викладання дисциплін. Розгляд пропозицій щодо 

планування даної роботи на 2017-2018 н.р.  

Капленко Г.В. 

3. 

Реалізація заходів щодо приведення до європейських стандартів 

наукового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

всіх ланок надання освіти на базі результатів фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, вітчизняного досвіду організації 

освітньої діяльності 

Викладачі кафедри 

4. 

Забезпечення системності навчальної роботи та контролю її якості на 

кафедрі щодо реалізації робочих планів аудиторних занять та 

самостійної роботи студентів, уникати формальних підходів в 

реалізації тестових технологій поточного та підсумкового контролю 

Викладачі кафедри 

5. 

Удосконалення організації, методичного та інформаційного 

супроводу самостійної роботи студентів, контролю якості її 

виконання на кафедрі. Створення методичних розробок керованого 

типу відповідно до обсягів та змісту СР студентів з дисциплін 

професійного циклу 

Викладачі кафедри 

6. 

Підвищення теоретичного та методичного рівня проведення 

навчальних занять: лекцій, практичних занять. Розроблення нових та 

удосконалення існуючих навчальних та робочих програм. 

Викладачі кафедри 

7. 
Робота по вдосконаленню навчального процесу та впровадженню 

комп’ютерних технологій 
Викладачі кафедри 

8. 
Забезпечення ефективного і цілеспрямованого використання на 

лекціях, семінарських заняттях комп'ютерної техніки, ТЗН. 
Викладачі кафедри 

9. 

Розроблення інструктивно-методичних матеріалів до практичних 

занять, індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи 

студентів, контрольних /тестових/ завдань до практичних занять, 

контрольних /тестових/ завдань для підсумкової перевірки рівня 

засвоєння студентами навчального матеріалу, методичних матеріалів 

для студентів з питань написання курсових робіт, матеріалів до 

студентських конкурсів. 

Викладачі кафедри 

10. 
Робота по забезпеченню навчально-методичною літературою та її 

електронними варіантами дисциплін, які викладає кафедра 

Викладачі кафедри 

11. 

Надавати методичну допомогу молодим та новим викладачам 

кафедри з питань організації навчального процесу, організації 

навчальної та виховної роботи 

Капленко Г.В. 

12. 

Забезпечення мультимедійним супроводом лекційних занять 

(розробка електронних лекцій, презентацій, тестових навчальних 

програм)  

Викладачі кафедри 

13. Підготовка і затвердження кафедральної плануючої документації Лаборант 
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14. 

Оформлення журналів обліку навчального навантаження, папок з 

робочими навчальними планами, іншої документації, яка ведеться на 

кафедрі 

Лаборант 

15. 
Складання довідника телефонів професорсько–викладацького складу 

кафедри 

Лаборант 

16. 
Підготовка календарного плану-графіку роботи кафедри на поточний 

навчальний рік 

Комарницька Г.О. 

17. 

Встановлення регламенту роботи кафедри, у тому числі 

щотижневого єдиного дня методичної роботи викладачів для 

ознайомлення з нормативними документами, наказами ректора 

Університету, рішеннями Вчених рад університету та факультету, 

інструктивними матеріалами 

Комарницька Г.О. 

18. 

Участь у роботі вченої ради факультету Карпінський Б.А., 

Комарницька Г.О. 

Герасименко О.В. 

Капленко Г.В. 

19. 

Системне ознайомлення членів трудового колективу і студентів з 

нормативно-розпорядчими і програмними документами 

загальнодержавного, галузевого, територіального рівнів, які мають 

визначальний характер для діяльності факультету. Інформування 

трудового колективу щодо рішень та пропозицій ректорату, вченої 

ради університету з питань здійснення кадрової політики, розвитку 

матеріально-технічної бази, соціального захисту співробітників та 

студентів 

Комарницька Г.О. 

20. Участь у профорієнтаційній роботі та підготовці молоді Викладачі 

21. Організація погашення студентами академзаборгованості студентів Викладачі  

22. 
Складання кафедрального графіку-контролю для проведення 

внутрішнього аудиту 

Викладачі 

23. 
Організаційно-методична робота із забезпечення навчання студентів 

заочної форми навчання 
Викладачі 

24. 
Вивчення та узагальнення стану організації навчальної та 

методичної роботи кафедри  

Комарницька Г.О. 

Викладачі  

25. 
Вивчення стану відповідності робочих програм нормативних та 

вибіркових навчальних дисциплін встановленим вимогам 

Комарницька Г.О. 

26. 
Аналіз даних щодо стану навчально-методичного забезпечення 

кафедри 

Комарницька Г.О. 

27. 
Вивчення стану підготовки підручників, навчальних посібників, 

методичних розробок, в тому числі в електронному вигляді. 

Комарницька Г.О. 

28. 
Розробка пропозицій щодо поліпшення організації навчального 

процесу та підвищення якості підготовки фахівців.  

Викладачі 

кафедри 

29. 
Підготовка інформаційно-рекламного матеріалу для приймальної 

комісії про спеціальність „Публічне управління та адміністрування” 

Викладачі 

кафедри 

30. 

Укладання угод та налагодження співпраці з установами, 

організаціями для забезпечення практичного супроводу підготовки 

бакалаврів з напряму «Менеджмент та адміністрування», бакалаврів 

та магістрів за спеціадбністю «Публічне управління та 

адміністрування» 

Викладачі 

кафедри 

 

3.2. Виконання навчального навантаження  
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Навчальне навантаження в цілому по кафедрі у 2017-2018 навчальному 

році виконано в повному обсязі – 2801 навчальна година із запланованого навантаження 

– 2801 годин (в тому числі: навчальні дисципліни – 2206 год.; курсові роботи  – 195 год.; 

виробнича практика – 163 год.; керівництво кваліфікаційною роботою – 6 год.; участь у роботі 

ДЕК – 42 год.; керівництво аспірантами – 159 год.; робота у Приймальній комісії – 30 год.). 
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ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

виконання навчального навантаження викладачами кафедри за 2013/2014 н.р. ІНША 
№ 

п/п 
Прізвище, ім'я 

та по батькові 

викладача 

Посада 

За планом Фактично Відхилення 

Примітка Загальний 

фонд 

Спец. 

фонд 

Всього Загальний 

фонд 

Спец. 

фонд 

Всього Загальний 

фонд 

Спец. 

фонд 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Карпінський Б.А. 
Зав кафедри - 

професор 

(1ст) 372 142 514 372 142 514 
- - - - 

2. Галанець В.Г 
Професор 

(1 ст) 292 321 613 214 272 486 -78 -49 -127 
Звільнився з 

1.04.2015 р. 

3. Ситник Н.С. 
Доцент 

(0,5 ст) 292 122 414 292 122 414 - - - - 

4. Пак Н.Т. 
Доцент 

(1 ст) 677 133 810 677 133 810 - - - - 

5. Капленко Г.В. 
Доцент 

(1 ст) 713 89 802 713 89 802 - - - - 

6. Маліновська О.Я. 
Доцент 

(0,5 ст) 385 39 424 385 39 424 - - - - 

7. Карпова-Лаурсен Я.Ю. 
Доцент 

(1 ст) 
730 99 829 174 20 194 -556 -79 -635 

Тимчасово 

непрацездат

на з 

24.03.2015 р. 

8. Герасименко О.В. 
Доцент 

(1 ст) 

702 80 782 849 86 935 +127 +26 +153 

Розподілено 

навантажен

ня 

Карпової-

Лаурсен 

Я.Ю.  

(0.25 ст) 

9. Дубик В.Я. 
Доцент  

(1 ст) 

653 137 790 931 167 1098 +278 +30 +308 

Розподілено 

навантажен

ня 

Карпової-

Лаурсен 

Я.Ю. (0,5 ст) 

10. Завальницька Н.Б. 
Доцент 

(0,5 ст.) 380 22 402 380 22 402 - - - - 

11. Григор’єва М.І. 
Старший викладач 

(0,5 ст) 354 97 451 354 97 451 - - - - 



 31 

 

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 економіки та менеджменту щодо методичного 

забезпечення дисциплін, які викладаються кафедрою здійснюється на 

належному рівні. 
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Для всіх дисциплін розроблені та затверджені робочі програми, внесені 

необхідні зміни до робочих програм. 

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 2017-2018 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.  

Всі викладачі кафедри використовують такі інтерактивні методи навчання 

як лекції-презентації з використанням мультимедійних проекторів та ноутбуків; 

кейс-стаді; ділові ігри тощо. Викладачами кафедри розробляються для 

подальшого  використання методів комп’ютерного тестування при прийомі 

модульного контролю. 

Упродовж навчального року викладачами кафедри було проведено відкриті 

заняття з використанням вищезазначених технологій. Зокрема: 

1. 

Проведення відкритого лекційного 

заняття з навчальної дисципліни 

«Ділове адміністрування» 

Лекційне 

заняття 

Карпінський 

Б.А. 
Жовтень 

2. 

Проведення відкритого лекційного 

заняття з навчальної дисципліни 

«Стратегічне управління» 

Лекційне 

заняття 

Комарницька 

Г.О. 
Березень 

 

Разом з тим подальшого розвитку і вдосконалення потребують такі 

питання:  
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- забезпечення доступності для всіх студентів здобуття інформації через 

Internet;  

- підготовлення нових наукових монографій та сучасних підручників, 

розроблених викладачами за напрямом «Публічне управління та 

адміністрування»;  

- 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.   



 35 

Велика увага 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, який в університеті є постійно діючим. Методичний семінар є однією 

з форм кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань. Під час 

роботи методичного семінару проводиться аналіз різних дидактичних 

концепцій, розглядаються деякі аспекти педагогічної майстерності викладачів 

вищих навчальних закладів, висвітлюються різноманітні шляхи вдосконалення 

форм і методів навчання.  

У 2017-2018 навчальному році викладачами кафедри організовано та 

проведено такі методичні семінари: 

№

з/п 
Назва методичного семінару Виконавець 

Місяць 

проведення 

1. 
Основні тенденції адаптації студентів до навчання у 

вищому навчальному закладі 

Викладачі 
кафедри 

Жовтень 

2. 

Проблеми та завдання підготовки магістрів зі 

спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» 

Викладачі 
кафедри Березень 

3. 
Автентичне оцінювання навчальних досягнень 

студентів: основні види та методи оцінювання 

Викладачі 
кафедри Травень 

 

Пріоритети навчально-методичної роботи на кафедрі:  

- 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; 
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- 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. 
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РОЗДІЛ V 
 

Наукова робота 
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№ 

п/п 
Назва показника Значення 

1. Видання монографій x 

 кількість/ обсяг (друковані аркуші) 11/17,7 

2. Видання підручників x 

 кількість/ обсяг (друковані аркуші) 1/39,8 

 у т. ч. з грифом МОН x 

 кількість/ обсяг (друковані аркуші) 1/39,8 

3. Видання навчальних посібників x 

 кількість/ обсяг (друковані аркуші) 6/63,65 

 у т. ч. з грифом МОН x 

 кількість/ обсяг (друковані аркуші) 6/63,65 

4. Публікації статей в наукових виданнях x 

 Загальна кількість / обсяг (друковані аркуші) 22/9,4 

 у т. ч.: x 

4.1. у наукових фахових виданнях України x 

 кількість/ обсяг (друковані аркуші) 15/6,85 

4.2.  у наукових виданнях України, які не є фаховими x 

 кількість/ обсяг (друковані аркуші) 5/1,75 

4.3. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних x 

 кількість/ обсяг (друковані аркуші) 13/6,15 

 у т. ч.: x 

 - статті у вітчизняних виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних Scopus 

х 

 кількість/ обсяг (друковані аркуші) 13/6,15 

 - статті у зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних Scopus 

x 

 кількість/ обсяг (друковані аркуші) - 

4.4. у інших зарубіжних виданнях x 

 кількість/ обсяг (друковані аркуші) - 

5. Публікація тез доповідей за результатами участі у науково-

практичних заходах 

x 

 Загальна кількість / обсяг (друковані аркуші) 25/5,05 

 у т. ч.: x 

 - матеріали науково-практичних заходів, проведених в Україні x 

 кількість/ обсяг (друковані аркуші) 24/4,9 

 - матеріали науково-практичних заходів, проведених за кордоном x 

 кількість/ обсяг (друковані аркуші) 1/0,15 

 - матеріали науково-практичних заходів у зарубіжних виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних Scopus 

x 

 кількість/ обсяг (друковані аркуші) - 

6. 
Участь працівників кафедри у конференціях  

x 

 
Загальна кількість конференцій / осіб, що взяли у них участь  

6/8 

 
у т. ч. 

x 
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 - всеукраїнських / осіб, що взяли у них участь - 

 - міжнародних / осіб, що взяли у них участь 5/6 

7. Участь працівників кафедри у семінарах, симпозіумах тощо x 

 Загальна кількість заходів / осіб, що взяли у них участь 10/8 

 у т. ч. x 

 - всеукраїнських/ осіб, що взяли у них участь - 

 - міжнародних/ осіб, що взяли у них участь 1/1 

8. Участь працівників кафедри у виконанні НДР x 

 
- кількість викладачів, які беруть участь в госпдоговірних НДР, осіб 8 

 
- кількість викладачів, які беруть участь в держбюджетних НДР, осіб 8 

9. Організація працівниками кафедри заходів наукового і науково-

практичного характеру  

x 

 Загальна кількість заходів/ осіб, що взяли у них участь 10/267 

 у т. ч. x 

 - всеукраїнських/ осіб, що взяли у них участь/з них працівників ЛНУ 1/33/1 

 - міжнародних/ осіб, що взяли у них участь/з них працівників ЛНУ 1/36/8 

10. Опонування дисертацій (опонентів/робіт) - 

11. Експертна оцінка дисертаційнних досліджень (експертів/робіт) 2/2 

12. Рецензування авторефератів дисертацій (рецензентів/робіт) 2/3 

13. Наукове керівництво аспірантами і докторантами x 

 - кількість осіб-керівників аспірантами/ у т. ч. аспірантами ЛНУ 2/2 

 - кількість осіб-керівників докторантами - 

14. Навчання в аспірантурі та докторантурі x 

 кількість науково-педагогічних працівників, що навчаються в 

аспірантурі/ у т. ч. в аспірантурі ЛНУ 

- 

 з них захистилися у звітному періоді/ у т. ч. аспіранти ЛНУ - 

 кількість науково-педагогічних працівників, що навчаються в 

докторантурі 

- 

 з них захистилися у звітному періоді - 

15. Студентська наукова робота x 

15.1. Загальна кількість студентів, залучених до наукової роботи, всього 54 

 з них: x 

 - студентів у наукових гуртках 35 

 - студентів денної форми навчання, які беруть участь в 

госпдоговірних НДР 

- 

 - студентів денної форми навчання, які беруть участь в 

держбюджетних НДР 

2 

 - взяли участь у Всеукр. конкурсі студ. наук. робіт (I етап / II етап) 3/- 

 - взяли участь у Всеукр. студ. олімпіаді (I етап / II етап) 14/3 

 - взяли участь у конференціях (кількість заходів / осіб, що взяли у них 

участь) 

4/11 

 у т. ч. x 

 - всеукраїнських/ осіб, що взяли у них участь - 

 - міжнародних/ осіб, що взяли у них участь 4/11 

 - взяли участь в інших заходах наукового та науково-практичного 

характеру (кількість заходів/ осіб, що взяли у них участь) 

5/54 

 у т. ч. x 
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 - всеукраїнських/ осіб, що взяли у них участь - 

 - міжнародних/ осіб, що взяли у них участь 1/1 

 - кількість публікацій статей у наукових виданнях (всього/ у т. ч. у 

фахових) 

4/- 

 - кількість публікацій тез доповідей 19 

15.2. Кількість студентів-призерів міжнародних мистецьких та творчих 

конкурсів 

- 

15.3. Кількість нагород, здобутих  спортсменами на  міжнародних спортивних 

змаганнях (Олімпійські ігри, чемпіонати світу, Європи,  Всесвітні 

Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів)  

- 

15.4. Кількість нагород, здобутих студентами-призерами на національних 

спортивних змаганнях (чемпіонати України, Універсіади України, 

чемпіонати України серед студентів) 

- 

16. Участь у спеціалізованих вчених радах x 

 Загальна кількість осіб-членів спеціалізованих вчених рад - 

 з них: x 

 - докторів наук - 

 - кандидатів наук - 

17. Почесні звання, нагороди, премії, авторські свідоцтва, патенти, 

ліцензії, ноу-хау тощо, осіб 

2 

18. Міжнародні зв’язки x 

 - стажування, викладання, ділові відрядження працівників ЛНУ за 

кордон 

2 

 - стажування, викладання, ділові відрядження працівників іноземних 

ВНЗ в ЛНУ 

- 

 - практика, відрядження студентів ЛНУ згідно з програмами обміну за 

кордоном 

- 

 - практика, відрядження іноземних студентів до ЛНУ згідно з 

програмами обміну 

- 

19. Зовнішні зв’язки (співпраця з науковими закладами та фірмами, 

наукові стажування, освітні програми, гранти тощо), осіб 

1 

20. Участь у виставках, фестивалях і конкурсах та ін. x 

 - кількість міжнародних виставок у галузі науки, освіти, технологій,  

на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу  

- 

 - кількість нагород (медалі, дипломи), отриманих вищим навчальним 

закладом, на міжнародних виставках у галузі науки, освіти, 

технологій, на яких репрезентовано здобутки ВНЗ 

- 

 - кількість міжнародних мистецьких виставок, фестивалів і конкурсів 

тощо, на яких репрезентовано здобутки ВНЗ  

- 

 - кількість нагород (медалі, дипломи переможців), отриманих вищим 

навчальним закладом, на міжнародних мистецьких виставках, 

фестивалях і конкурсах тощо, на яких репрезентовано здобутки ВНЗ 

- 

 - кількість  всеукраїнських національних та галузевих виставок, на 

яких репрезентовано здобутки ВНЗ 
- 

 - кількість нагород (медалі, дипломи) отриманих вищим навчальним 

закладом  на всеукраїнських національних та галузевих виставках, на 

яких репрезентовано здобутки ВНЗ 

- 

 - кількість всеукраїнських фестивалів, мистецьких форумів, на яких 

репрезентовано здобутки ВНЗ 
- 
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 - кількість нагород (медалі, дипломи) отриманих вищим навчальним 

закладом на всеукраїнських фестивалях, мистецьких форумах, на яких 

репрезентовано здобутки ВНЗ 

- 

21. Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний 

процес і народне господарство (для викладачів, які захистили 

дисертації у попередньому році, – апробація), осіб 

4 

 

Пояснювальна записка 

до Звіту про наукову роботу кафедри економіки та менеджменту за 2017-18 н.р. 

 

Пункт 1 

1. Komarnytskyy I.M., Komarnitska G.А.  4.1. Formation of the innovative development 

potential in mountainous area of Lviv region/ I.M. Komarnytskyy, G.А. Komarnitska// Innovative 

management: theoretical, methodical, and applied grounds. 1st edition, Prague Institute for 

Qualification Enhancement: Prague, 296 pages, ISBN 978-80-906210-1-5 (0,7 д.а.) 

2. Gerasymenko O. The main features of functioning of innovative and investment 

components of financial safety in the context of balancing of ukrainian financial system / O. 

Gerasymenko // National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: 

monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics V. 

Omelyanenko, Ph.D in Technical Sciences, Assoc. Prof. Yu. Ossik. – Ruda Śląska : Drukarnia i 

Studio Graficzne Omnidium, 2018. – 416 p. – P. 270-281. (0,65 д.а.) 

3. Герасименко О.В. Інноваційно-інвестиційна складова фінансової безпеки в 

контексті збалансованості фінансової системи України/ О.В. Герасименко // Управління 

інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., 

професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. 

— Суми : ТОВ «Триторія», 2017. — Т. ІIІ. Управління інноваційним базисом фінансової та 

інвестиційної складової економічної безпеки. — 290 с. – C. 36-55. (1,6 д.а.) 

4. Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування 

національної економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : 

ЧНТУ, 2017. – 200 с. (С. 18-36, 187-196). (1,9 д.а.) 

5. Маліновська О.Я. Необхідність формування резерву в кредитній спілці / Розвиток 

фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : 

колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 200 с. (С. 187-

196). (0,55 д.а.)  

6. Карпінський Б.А. Стратегіологія розвитку інвестиційних платформ як ефективних 

фінансових посередників у системі фінансово-податкового механізму інвестиційного 

зростання / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська, Р.В. Гасюк 

Карпінський Б.А. Стратегіологія розвитку фінансового механізму формування 

інтегрованих підприємницьких структур в Україні / Б.А. Карпінський, О.В. Горбачевська // 

Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки : 

колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 272 с. (С. 25-

50). (1,7 д.а) 

7. Карпінський Б.А. Стратегіологія формування та реалізації фінансово-економічних 

переваг застосування авіації у сільськогосподарському виробництві / Б.А. Карпінський., Р.Т. 

Владика // Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств : монографія / 

за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро : Пороги, 2017. – 384 с. (С. 106-139). (2,1 д.а) 

8. Карпінський Б.А. Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності 

території. Монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2017. – 116 с. – (Серія 

«Держава і стратегіологія»). (6,8 д.а.) 

9. Malinovska O. The Meaning of Executive Controlling in Business Management / Survey 

Janusz Nesterak, Olga Malinovska // BUSINESS AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS 

FACING INCREASED COMPETITION AND GROWING CUSTOMERS’ DEMANDS / Edited 
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by Adam Nalepka and Anna Ujwary 

Wyższa.Szkoła.Biznesu.NationalLouis.University.in.Nowy.Sącz, Poland, p. 219-231. (0,75 д.а.)  

10. Маліновська О.Я. Необхідність фінансового контролінгу як системи ефективного 

управління діяльністю кредитними спілками / О.Я. Маліновська // Розвиток підприємництва 

в України: теорія, методологія та практика / під. ред. д.е.н. професора О.О. Непочатенко. – 

Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 244 с. (С. 132-137) (0,3 д.а.) 

11. Gerasymenko O. Features of transport logistics management as factor of influence on 

enterprise competitiveness / P. Garasyim, M. Walczak, O. Gerasymenko, M. Garasym / 

Wspolczesna organiyacja – wspolczesne wyzwania: Collective monograph. – Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 2017. – Р. 15-22. (0,65 д.а.) 

 

Пункт 2.  
Публічне управління: Підручник / Л.О. Бобко, О.В. Герасименко, Г.В. Капленко, Г.О. 

Комарницька, Н.Т. Пак та ін. За заг ред. А.В. Стасишина. – 750 с. (39,8 д.а.) [Підготовлено до 

друку] 

 

Пункт 3. 

 

1. Карпінський Б.А., Гасюк Р.В., Карпінська О.Б. Ділове адміністрування: навчальний 

посібник / За ред. професора Б.А. Карпінського. – Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. – 412 с. 

(Серія «Держава і управління»). (23,95 ум. друк. арк.). (Рекомендовано Вченою радою 

Львівського національного університету імені Івана Франка 28 березня 2018 р.). 

2. Карпінський Б.А. Економетрика : Парна лінійна регресія: Навчальний посібник / І.М. 

Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів : Львівський 

національний університет ім. Івана Франка, 2017. –  80 с. – Серія «Економетрика». (5 

д.а. / 1,2 д.а.). 

3. Карпінський Б.А. Економетрика : Множинна регресія (класична й узагальнена 

моделі): Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, 

С.К. Шкулка.. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 

101 с. – Серія «Економетрика». (6,6 д.а. / 1,7 д.а.). 

4. Карпінський Б.А. Вибрані розділи економетрики: Навчальний посібник / І.М. 

Васильків, Б.А. Карпінський. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана 

Франка, 2017. – 88 с. – Серія «Економетрика». (5,5 д.а. / 1,4 д.а.). 

5. Карпінський Б.А. Вступ до економетрики : Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. 

Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – 2-ге вид. – Львів : Львівський 

національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 296 с. (16,8 д.а. / 4,2 д.а.). 

6. «Збірник тестових завдань для менеджерів» : навчальний посібник / Комарницький 

І.М., Карпінський Б.А., Капленко Г.В., Герасименко О.В., Бобко Л.О., Дубик В.Я., 

Завальницька Н.Б., Пак Н.Т., Комарницька Г.О., Маліновська О.Я., Гасюк Р.В. / За 

ред. д.е.н., проф.  Комарницького І.М. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торгово-економічний інститут, 2017. – 556 с. (31,2 д.а.) 

 

Пункт 4. Публікації статей в наукових виданнях 

4.1. У наукових фахових виданнях України 

Статті:  
1. Комарницька Г.О. Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації/ 

С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко, Г.О. Комарницька// Маркетинг і 

менеджмент інновацій. – 2017. - № 1. – С. 231-241. (0,45 д.а.) (Web of Science) – фах.  

2. Комарницька Г.О., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С. Вплив урбанізації на 

інноваційний розвиток регіонів України / Г.О. Комарницька, Ю.С Шипуліна, Н.С. 

Ілляшенко. Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. - № 3. – С.336 – 345. (0,45 д.а.) 

(Web of Science) – фах. 
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3. Бобко Л.О. Соціальна політика та корпоративна соціальна відповідальність підприємств 

// Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. За заг. ред. В. С. Загорського. – Львів : ЛІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 50. – С. 243 – 

255. («Index Copernicus International»). (0,6 д.а.) – фах. 

4. Капленко Г.В. Про один з аспектів верифікації регресійних моделей споживчого 

попиту / Г.В. Капленко // Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2017. – №5/3. – С. 20–23. 

(«Index Copernicus International»). (0,2 д.а.) – фах. 

5. Капленко Г.В. Про використання українознавчої інформації для реалізації завдань із 

патріотичного виховання української студентської молоді в процесі викладання 

навчальних дисциплін «Адміністративний менеджмент» і «Маркетинг». // Економіка. 

Фінанси. Право. – Київ, 2017. – №8/3. – с. 15–18. («Index Copernicus International»). 

(0,2 д.а.) – фах. 

6. Капленко Г.В. Про використання відомостей з історії України та історії української 

економічної думки в процесі викладання у вітчизняних вишах навчальної дисципліни 

«Адміністративний менеджмент»  // соціально-економічні проблеми сучасного 

періоду України. – Львів, 2017. – Випуск 3(125). – с. 162-166. («Index Copernicus 

International»). (0,25 д.а.) – фах. 

7. Пак Н.Т. Основні аспекти державотворчого патріотизму нації / Н.Т. Пак // Науковий 

журнал «Науковий огляд» - К.: 2017. - №2(34). - С. 5-30. (науково метрична база 

даних «РІНЦ SCIENCE INDEX»). (1,2 д.а.) – фах. 

8. Маліновська О.Я. Аспекти теоретико-методологічних досліджень основних інститутів 

державного регулювання інфляційних процесів / О.Я. Маліновська, І.В. Коркач // 

Економічний вісник університету Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди. – 2017. - №32/1. – С. 149-156. («Index 

Copernicus International») (0,2 д.а.) – фах. 

9. Карпінський Б.А. Основні аспекти державотворчого патріотизму нації / Карпінський 

Б.А., Пак Н.Т. // Науковий журнал «Науковий огляд». – 2017. – №2(34) – С. 1-27. 

(науково метрична база даних «РІНЦ SCIENCE INDEX»). (1,2 д.а.) – фах. 

10. Карпінський Б.А. Стратегіологія формування Балтійсько-Чорноморського 

транснаціонального техно-ресурсного коридору на засадах програмно-цільового 

управління та задіювання інвестиційних платформ / Б. А. Карпінський, Д. Я. 

Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Бізнес Інформ. – 2017. – №7. – C. 76–85. 

(«Index Copernicus International») (0,4 д.а.) – фах.  

11. Карпінський Б. А. Фінансово-організаційні основи оцінювання та порівняння 

науково-публікаційної активності працівників наукової сфери на парадигмі 

державотворчого патріотизму нації // Бізнес Інформ. – 2017. – №12. – C. 209-217. (0,4 

д.а.) – фах. 

12. Карпінський Б. А. Фінансово-економічне забезпечення активності та публікаційної 

відкритості працівників наукової сфери: управлінська доктрина // Проблеми 

економіки. – 2017. – №4. – C. 88-95. (0,4 д.а.) – фах. 

13. Маліновська О.Я. Аспекти теоретико-методологічних досліджень основних інститутів 

державного регулювання інфляційних процесів / О.Я. Маліновська, І.В. Коркач // 

Економічний вісник університету Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди. – 2017. - №32/1. – С. 149-156. («Index 

Copernicus International») (0,2 д.а.) – фах. 

14. Бобко Л.О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова бізнес-стратегії 

компанії [Електронний ресурс] / Л.О. Бобко // Економіка. Управління. Інновації : 

електрон. наук. фах. вид. Житомир. держ. у-т ім. І. Франка. –  Житомир: 2017. –  Вип. 19. 

– С. 24–35. –  Режим доступу http://www. nbuv.gov.ua/ (0,35 д.а.) – фах. 
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15. Маліновська О.Я. Роль резервного капіталу в кредитній спілці / О.Я. Маліновська // 

Вісник Дніпропетровського університет – 2017. - №10/1. Т 25 – С. 67-75. (0,35 д.а.) – 

фах. 
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1. Комарницька Г.О., Береза С.Є. Стан та тенденції розвитку електронних послуг у 

державному секторі / Г.О. Комарницька, С.Є. Береза. Збірник наукових праць 

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – 

Хмельницький, 2017. – №11. – 251 с. (0,35 д.а.) 

2. Комарницька Г.О., Калакун Н.Г. Дослідження впливу бюджетної децентралізації у 

формуванні місцевих бюджетів / Г.О. Комарницька, Н.Г. Калакун. Збірник наукових праць 

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – 

Хмельницький, 2017. – №11. – 251 с. (0,35 д.а.) 

3.  Комарницька Г. О., Климович І.Я. Реформа місцевого самоврядування в Україні: 

розвиток, досягнення та актуальні проблеми/ Г.О. Комарницька, І.Я. Климович. Збірник 

наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: 

Економічні науки. – Хмельницький, 2018. – №12. – 378 с. (0,35 д.а.) 

4. Комарницька Г. О., Герин Т.Б. Стратегічне планування розвитку селища Ворохта/ 

Г.О. Комарницька, Т.Б. Герин. Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький, 2018. – №12. – 378 

с. (0,35 д.а.)  

5. Бобко Л.О. Формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів / Л.О. Бобко // 

Збірник наукових праць кафедри української мови та лінгводидактики; [за. ред. Коч Н.В.] . – 

Миколаїв : Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського 2017. – С. 95–

104. (0,4 д.а.) (0,35 д.а.) 
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Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. За заг. ред. В. С. Загорського. – Львів : ЛІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 50. – С. 243 – 255. 
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С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко, Г.О. Комарницька// Маркетинг і 

менеджмент інновацій. – 2017. - № 1. – С. 231-241. (0,45 д.а.) (Web of Science) – фах.  

Комарницька Г.О., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С. Вплив урбанізації на інноваційний 

розвиток регіонів України / Г.О. Комарницька, Ю.С Шипуліна, Н.С. Ілляшенко. Маркетинг і 

менеджмент інновацій. – 2017. - № 3. – С.336 – 345. (0,45 д.а.) (Web of Science) – фах. 

Капленко Г.В. Про один з аспектів верифікації регресійних моделей споживчого попиту 

/ Г.В. Капленко // Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2017. – №5/3. – С. 20–23. («Index 

Copernicus International»). (0,2 д.а.) – фах. 

Капленко Г.В. Про використання українознавчої інформації для реалізації завдань із 

патріотичного виховання української студентської молоді в процесі викладання навчальних 

дисциплін «Адміністративний менеджмент» і «Маркетинг». // Економіка. Фінанси. Право. – 

Київ, 2017. – №8/3. – с. 15–18. («Index Copernicus International»). (0,2 д.а.) – фах. 

Капленко Г.В. Про використання відомостей з історії України та історії української 

економічної думки в процесі викладання у вітчизняних вишах навчальної дисципліни 

«Адміністративний менеджмент»  // соціально-економічні проблеми сучасного періоду 

України. – Львів, 2017. – Випуск 3(125). – с. 162-166. («Index Copernicus International»). (0,25 
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«РІНЦ SCIENCE INDEX»). (1,2 д.а.) – фах. 
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проблеми та шляхи вирішення», м. Дніпро, 20 жовтня 2017р. – міжн. 
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Герасименко О.В. ІV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми 
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Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: І міжнародна науково-практична 
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Маліновська О.Я. 

Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними процесами: 
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Карпінський Б.А., Герасименко О.В., Капленко Г.В., Комарницька Г.О., Бобко Л.О., 

Пак Н.Т., Маліновська О.Я., Гасюк Р.В. 

Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка 

за 2017 рік : Секція факультету управління фінансами та бізнесу. Підсекція економіки, 

бізнесу та менеджменту, Львів, ЛНУ ім. І.Франка, лютий 2018 р. 

 

 

Пункт 7  

Карпінський Б.А. взяв участь у Круглому столі «Оплата праці в Україні: стан і 

перспективи», який пройшов у Львівській обласній державній адміністрації (2 березня 2018 

р.) з пленарною доповіддю на тему: «Державотворчий патріотизм нації та оплата праці: 

стратегіологія змін». 

 

Викладачі кафедри 

27 жовтня  2017 р. круглий стіл на тему: «Вектори популяризації публічного управління 

в умовах сьогодення», факультет управління фінансами та бізнесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка, кафедра економіки та менеджменту, Львів. 

 

Викладачі кафедри 

11 жовтня 2017 р. науковий семінар на тему: «Проблеми і перспективи розвитку 

публічного управління та адміністрування», факультет управління фінансами та бізнесу 

Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра економіки та 

менеджменту, Львів. 

 

Викладачі кафедри 

17.05.2018р. Дискусійний клуб «Модифікація публічного управління в контексті 

євроінтеграційних процесів», факультет управління фінансами та бізнесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка, кафедра економіки та менеджменту, Львів.  

 

Капленко Г. В. Пак Н. Т. 

3-5 жовтня 2017 року в Центрі адаптації державної служби до стандартів 

Європейського Союзу (Національне агентство України з питань державної служби) 

прийняли участь у семінарі-тренінгу з підготовки тренерів в рамках швейцарсько-

українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» 

«Формування громадянських компетентностей у державних службовців і працівників органів 

місцевого самоврядування – Модуль А». 

 

Викладачі кафедри 

27.10.2017р. круглий стіл ««Вектори популяризації публічного управління в умовах 

сьогодення» 

 

Викладачі кафедри 

Науковий семінар на тему: “Проблеми і перспективи розвитку публічного управління 

та адміністрування” (11 жовтня 2017 року) 

 

Маліновська О.Я. 

Рецензія на навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

кандидата економічних наук, доцента Паламарчук О.М., викладача Кліменко І.М., викладача 

Коркача І.В. «Економічне управління підприємством». 

Рецензія на навчально-методичний посібник «Економіка і організація інноваційної 

діяльності» кандидата економічних наук, доцента кафедри економіки фінансово-

гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» 
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Ігнатенко М.В., кандидата економічних наук, доцента кафедри економіки Самофалова П.П., 

старшого викладача кафедри економіки Горбатенко О.А.  

 

Комарницька Г.О. взяла участь у тренінгу “Написання проектів. Фонди ЄС”, 

організованому  Центральноєвропейською Академією Навчань та Сертифікації (CEASC), у 

співпраці з компанією Consulting Group 2027 та Фундацією Rozwoju polsko – ukraińskich 

stosunków gospodarczych (Лодзь, Польща), який відбувся  7-8 вересня 2017 року у місті  

Львові. – міжн. 

 

Пункт 8  

Кафедральна науково-дослідна тема на 2016-2020 роки:  

Розробка ідентифікаційних ознак, оцінювання та управління державотворчим 

патріотизмом нації на кількісній основі в умовах реформування владних повноважень (номер 

держреєстрації 0116U001658). 

Науковий керівник теми: 

Карпінський Б.А., к.е.н., професор. 

Відповідальні виконавці: 

Герасименко О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Маліновська О.Я., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Пак Н.Т., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Капленко Г.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Бобко Л.О., к.пед.н., доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Гасюк Р.В., аспірант, ст. лаборант кафедри економіки та менеджменту. 

 

Бюджетна науково-дослідна тема на 2017-2019 роки:  

УФ-50Ф Розробка управлінської доктрини та інструментарного апарату оцінювання 

взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації 

Науковий керівник теми: 

Карпінський Б.А., к.е.н., професор. 

Виконавці: 

Герасименко О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Маліновська О.Я., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Пак Н.Т., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Капленко Г.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Бобко Л.О., к.пед.н., доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Гасюк Р.В., аспірант, ст. лаборант кафедри економіки та менеджменту. 

За І етапом бюджетної теми: Теоретико-методологічні основи формування 

управлінської доктрини щодо налагодження взаємодії системних домінант 

державотворчого патріотизму нації.  
Виділено характерні ідентифікаційні характеристики державотворчого патріотизму 

нації в якісній та кількісній домінантах, які можуть через взаємодію впливати на його рівень, 

виходячи з засад формування сучасної управлінської доктрини, можливостей оцінювання та 

порівняння в динамічному і територіальному розрізах. На основі запропонованого 

стратегіологічного підходу щодо інструментарного апарату проведено оцінювання з окремих 

блоків даного патріотизму, а саме: інтегровані підприємницькі структури, агропромисловий 

комплекс та захист врожайності, інвестиційне зростання, виходячи з формування 

фінансового механізму в ньому. Синтезовано критеріальні ознаки за якими можливо 

оцінювати та порівнювати державотворчий патріотизм нації на регіональному рівні, а саме: 

кількість підприємств на 10 000 осіб; кількість зайнятих працівників; ВРП на одного 

працюючого; обсяги інвестицій на одного працюючого тощо. 
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Професор Карпінський Б.А. підготував Проектну пропозицію на участь у конкурсі 

спільних українсько–польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018 – 2019 рр. 

«Стратегіологія формування Балтійсько-Чорноморського транснаціонального техно-

ресурсного коридору як мотиваційний пріоритет інвестиційного зростання та 

державотворення» / «Strategiology of the formation of Baltic-Black Sea transnational techno 

resourse corridor as a motivational priority of the investment growth and state-building». 

Матеріали за проектом на конкурс подано у Міністерство освіти і науки України та 

Міністерство освіти Польщі спільно з Краківським економічним університетом (Польща). 

 

Герасименко О.В. прийняла участь у виконанні Науково-дослідної роботи «Розвиток 

механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України» за грантом 

Президента України на базі кафедри економічної теорії ННІ ФЕМ імені Олега Балацького 

Сумського державного університету в якості співвиконавця. 

 

Професор Карпінський Б.А., аспіранти: Максимів Д.Я., Гасюк Р.В. взяли участь у 

виконанні дослідження на тему: «Фінансова стійкість економічних систем у кризових умовах 

господарювання» (ДР 0115U001149, термін виконання 03.2015-02.2018 рр.). Результати на 

тему «Стратегіологія розвитку інвестиційних платформ як ефективних фінансових 

посередників у системі фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання» 

оприлюднено у колективній монографії «Розвиток фінансових посередників у турбулентних 

умовах функціонування національної економіки» і мають наукову і практичну значимість 

(Довідка про участь у наукових дослідженнях 2017).  

Професор Карпінський Б.А., аспірант Горбачевська О.В. взяли участь у виконанні 

дослідження на тему: «Фінансова стійкість економічних систем у кризових умовах 

господарювання» (ДР 0115U001149, термін виконання 03.2015-02.2018 рр.). Результати на 

тему «Стратегіологія розвитку фінансового механізму формування інтегрованих 

підприємницьких структур в Україні» оприлюднено у колективній монографії «Фінансове 

забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектора економіки» і мають 

наукову і практичну значимість (Довідка про участь у наукових дослідженнях 2017).  

Професор Карпінський Б.А. взяв участь у розробці комплексної теми дослідження 

«Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм власності» 

(державний реєстраційний номер 0107U001146). Результати представлені в монографії з 

міжнародною участю «Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств»: 

колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро: Пороги, 2017. – 384 с., 

виконаній в межах комплексної теми дослідження «Методологія управління підприємствами 

різних організаційно-правових форм власності» державний реєстраційний номер 0107U001146 

(2006-2022 рр.) та держбюджетної теми дослідження «Сучасні методи та фінансово-

економічні механізми управління суб’єктами господарювання регіону» державний 

реєстраційний номер 0117U002349 (2017-2019 рр.). Результати дослідження Карпінського 

Б.А. оприлюднені на стор. 106-139 зазначеної монографії. Отримані результати виконаних 

Карпінським Борисом Андрійовичем досліджень мають наукову і практичну значимість, 

зокрема, на основі аналізу сучасних концепцій активізації різнорівневих напрямків 

господарювання в процесі реформування економічної системи та відповідно її фінансової 

безпеки, кристалізації парадигми державотворчого патріотизму нації на основі податкової 

детермінанти, оцінювання різних впливів на збалансованість фінансової системи 

синтезовано інструментарний апарат щодо стратегіології та її можливостей. Так, 

стратегіологія розвитку – це науковий напрям знань із загальної стратегіології щодо 

визначальних принципів, закономірностей законів розвитку суспільства та природи, 

виходячи із сучасних умов обмеженості ресурсів та спрямованості на забезпечення 

загальноприйнятих стандартів європейськості, здоров’я та довголіття нації. Окрім того, на 

засадах стратегіології розвитку виділено фінансово-економічні переваги, проблеми та 
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організаційно-технологічні і економічні пріоритети визначення моделей щодо ефективних 

підходів застосування авіації в аграрному секторі економіки, зокрема у 

сільськогосподарському виробництві. Проаналізовано фінансово-економічні і правові основи 

здійснення авіаційних робіт взагалі і, зокрема, досвід організації та здійснення авіаційно-

хімічних робіт в Україні. Визначено напрями вирішення проблем підвищення економічної 

ефективності, а також заходи безпеки (Акт про участь та використання результатів, № 433 

від 06 квітня 2017 р.). 

 

Пункт 9  
Герасименко О.В., Комарницька Г.О. – члени наукового комітету Miedzynarodowej 

Konferencji Naukowej „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym cz. 

II”,  що відбулась у Лодзькому університеті, м. Лодзь (Польща) 25 травня 2017 р. Кількість 

учасників: 36. – міжн. 

Організація роботи круглого столу на тему: «Вектори популяризації публічного 

управління в умовах сьогодення», факультет управління фінансами та бізнесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка, кафедра економіки та менеджменту, 27 

жовтня  2017 р. Кількість учасників: 52. 

Організація роботи наукового семінару на тему: «Проблеми і перспективи розвитку 

публічного управління та адміністрування», факультет управління фінансами та бізнесу 

Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра економіки та 

менеджменту, 11 жовтня 2017 р. Кількість учасників: 43. 

Організація роботи секції факультету управління фінансами та бізнесу. 

Підсекція економіки, бізнесу та менеджменту Звітної наукової конференції 

Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік. 

Керівник секції: Комарницька Г.О., секретар секції: Герасименко О. В., 

кафедра економіки та менеджменту, лютий 2018 р. Кількість учасників: 14.  
Викладачі кафедри підготували Дискусійний клуб «Модифікація публічного управління в 

контексті євроінтеграційних процесів» (в рамках Фестивалю науки 2018 р.), 17.05.2018 р. 

Кількість учасників: 29. 

Проф. Карпінський Б.А. в рамках заходів до Дня університету провів відкриту лекцію 

на тему «Державотворчий патріотизм нації: доктрина оцінювання та порівняння домінант у 

системі публічного управління та адміністрування» (9 жовтня 2017 р.). Кількість учасників: 

23. 

Проф. Карпінським Б.А. зініційовано та прийнято участь у розширеній нараді у 

Західному науковому центрі НАН України за участю голови ЗНЦ НАН України, академіка 

НАН України Назарчука З.Т. та проректора з наукової роботи Університету, член-

кореспондента НАН України, професора Гладишевського Р.Є. із науково-організаційних 

питань створення Науково-дослідного інституту соціальних та фінансово-економічних 

проблем розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну (травень 2017 р.). Кількість 

учасників: 33. – всеукр. 

Підготовлено та зроблено виступ на науковому семінарі хімічного факультету 

Університету (науковий керівник семінару – проректор з наукової роботи Університету, 

член-кореспондент НАН України, професор Гладишевський Р.Є.) на тему: «Державотворчий 

патріотизм нації: управління, результативність, перспектива» Кількість учасників: 21. (25 

вересня 2017 р.). 

 

Пункт 10  
 

Пункт 11  
Герасименко О.В. 
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Маслик Р.О. (ЛНУ імені І. Франка) «Формування фінансового забезпечення 

соціального захисту населення України» (08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит). 27.06.17р. 
 

Карпінський Б.А. Рецензування дисертації Децик Ольги Ігорівни «Фінансове забезпечення інвестиційної 

діяльності в реальному секторі економіки регіону» (червень 2018 р.) – міжкафедральний семінар. 

 

Пункт 12 

Маліновська О.Я. 

Відгук на автореферат дисертації Мальованого Михайла Івановича«Фінансове 

забезпечення соціального захисту населення в Україні: теорія, методологія та практика», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 

– гроші, фінанси і кредит 

 
Карпінським Б.А. проведено та надано Науково-експертні висновки з оцінювання проекту на проведення 

фундаментального дослідження за темами:   

8.1. Моніторинг діяльності фінансових посередників для забезпечення захисту прав 

споживачів ринку фінансових послуг в Україні (науковий керівник – д.е.н., професор 

Реверчук С.К.). 

8.2. Стимулювання екологізації агровиробництва задля формування продовольчої 

безпеки в Україні (науковий керівник – д.е.н., професор Лобозинська С.М.). 

 

Пункт 13  

 

Карпінський Б.А. 

Гасюк Р.В. «Програмно-цільовий підхід в управлінні формуванням соціально-

економічного потенціалу прикордонних територій держави». Спеціальність: 08.00.03 – 

Економіка та управління національним господарством. 

Шевців А. Б. «Державне управління формуванням програм  із сталого розвитку 

економіки». Спеціальність: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. 
 

Маліновська О.Я. 

Маслик Роксоляна Орестівна «Формування фінансового забезпечення соціального 

захисту населення України». Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Рік 

закінчення аспірантури 04.11.2016р., підчас роботи над дисертаційним дослідженням 

написано 10 статей та результати роботи апробовано на 18 конференціях. Робота подана до 

захисту. 

Демкович Оксана Володимирівна «Державне регулювання у реалізації формування 

програм соціального розвитку України». Спеціальність: 08.00.03 – Економіка та управління 

національним господарством. Рік закінчення аспірантури 2018 рік, під час роботи над 

дисертаційним дослідженням написано 3 статті та  результати роботи апробовано на 6 

конференціях. 
 

Пункт 14  
 

Пункт 15  

Пункт 15.1  

- перелік студентів, які є членами наукового гуртка «Державотворець», що діє при 

кафедрі (ПІП, група); 
 

- перелік студентів денної форми навчання (ПІП, група), які беруть участь в 

держбюджетних НДР із зазначенням назви, № державної реєстрації та 

терміну виконання НДР; 

Беруть участь у виконанні кафедральної науково-дослідної теми на 2016-2020 роки: 

студенти – Береза Софія, Павлів М. 5-й курс. 



 

 55 

Кафедральна науково-дослідна тема на 2016-2020 роки:  

Розробка ідентифікаційних ознак, оцінювання та управління державотворчим 

патріотизмом нації на кількісній основі в умовах реформування владних повноважень (номер 

держреєстрації 0116U001658).  

Науковий керівник теми: Карпінський Б.А., к.е.н., професор, завідувач кафедри 

економіки та менеджменту. 
 

- перелік студентів, які взяли участь у всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт (І етап / ІІ етап); 

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» - І етап  

Береза С., Калакун Н., Климович І., УФПМ-51с  

Наук. керівник – Комарницька Г.О.  
 

- перелік студентів, які взяли участь у всеукраїнських олімпіадах (І етап / ІІ етап); 

 

Проведення  студентської олімпіади на кафедрі: 

спеціальність “Публічне управління та адміністрування” 

У олімпіаді взяло участь 14 студентів 

Рішенням журі в складі: Комарницька Г.О. – к.е.н., доц., завідувач кафедри економіки та 

менеджменту (голова журі), Герасименко О. В. – к.е.н., доц. кафедри економіки та 

менеджменту, Карпінський Б. А. – к.е.н., проф. кафедри економіки та менеджменту, Пак 

Н. Т.– к.е.н., доц. кафедри економіки та менеджменту на основі письмових робіт 

учасників було обрано 3 переможця. 

Прізвище, ім’я учасника Група Місце 

Климович Ірина  УФПМ-51с І 

Береза Софія УФПМ-51с ІІ 

Калакун Наталія   УФПМ-51с ІІІ 

 

Климович Ірина виборола 2-ге місце у ІІ-му етапі олімпіади 

 

- перелік студентів, які взяли участь у конференціях, з них всеукраїнських та 

міжнародних (з інформацією про назву, дату та місце проведення 

конференції); 

Міжнародна наукова конференція «Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu 

międzynarodowym» («Перспективи розвитку підприємництва в міжнародному контексті»), 

що відбулась у Лодзькому університеті, м. Лодзь 25 травня 2017 р. – міжн. 

1. Valeria Horodnya. Ecological thinking of manager. Opiekun naukowy: Ph.D., Associate 

Professor  Komarnytska G.A. 

2. Karina Yurchenko. A corporate raid as a negative factor of  the development of an 

enterprise. Opiekun naukowy: Ph.D., Associate Professor  Komarnytska G.A. 

3. Kateryna Hrynchuk. Influence of eurointegration processes on prospects of development of 

the Ukrainian enterprises. Opiekun naukowy: Ph.D., Associate Professor  Gerasymenko O.V. 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними процесами: 

сучасні реалії і виклики». – Мукачево, 2017. – міжн. 

Вапнічна О.А. Сучасний стан інвестиційної співпраці Польщі та України  

Джиговська Л.І. Залучення іноземних інвестицій в Україну  

 

V-та Міжнародна Internet-конференція студентів та молодих вчених «Стратегії 

інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», 2016. – 

міжнар.  

Карпюк І.М. Аспекти інноваційної діяльності у сфері малого підприємництва в Україні  

 



 

 56 

6 червня 2017 р., о 18.30 у Львівському національному академічному театрі опери та 

балету імені Соломії Крушельницької брали участь у міжнародній конференції «Європа на 

зламі часів – література, цінності та європейська ідентичність» за участю «Фонду Конрада 

Аденауера». «Фонд Конрада Аденауера» – це політичний фонд наближений до 

християнсько-демократичного союзу Німеччини. Свобода, рівність та солідарність є 

ключовими принципами їх роботи. Фонд здійснює свою діяльність по всій Німеччині через 

18 регіональних освітніх центрів та закордонні офіси в 100 країнах, де щороку реалізується 

близько 200 програм. Офіс Фонду Конрада Аденауера в Україні працює з 1994 року. 

Кількість учасників з наукового гуртка «Державотворець»: 5 учасників. – міжнар. 
 

- перелік студентів, які взяли участь у інших заходах науково-практичного 

характеру, з них всеукраїнських та міжнародних (з інформацією про 

назву, дату та місце проведення заходу); 

 

17.05.2017р. Дискусійний клуб «Потреба та розробка інструментарного апарату 

оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації». Кількість 

учасників з наукового гуртка «Державотворець»: 19 учасників. 

Наук. керівник Пак Н.Т. 

 Кузик Р.Т.ст.групиУФР-31с  Податкова безпека держави в контексті 

державотворчого патріотизму нації 

 Кушвара Н.Ю ст.групи УФР-31с  ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПАТРІОТИЗМ І 

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 Браточенко О. О., УФФ-33  Пак Н. Т. к.е.н. доцент    ЛНУ ім.. Івана  Франка 

ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПАТРІОТИЗМ НАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР 

 

Наук. керівник Капленко Г.В. 

Мельник І. Вишиванка – ланцюг єднання минулого, сьогодення та майбутнього 

українців у системі державотворчої ідентифікації // Потреба та розробка інструментарного 

апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації : 

Матеріали Дискусійного клубу в рамках Фестивалю науки. – Львів, 2017. – с. 49-52. (група 

УФМ-31с) 

Самбірська О. Вплив засобів масової інформації на формування української 

національної свідомості // Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання 

взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації : Матеріали 

Дискусійного клубу в рамках Фестивалю науки. – Львів, 2017. – с. 52-56. (група УФФ-31с) 

Трачук С. Політична доктрина сучасного патріотизму: значення для інституційних 

трансформацій // Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і 

активізації домінант державотворчого патріотизму нації : Матеріали Дискусійного клубу в 

рамках Фестивалю науки. – Львів, 2017. – с. 60-69. (група УФФ-31с) 

Терентій Х. Концепція національно-патріотичного виховання молоді  // Потреба та 

розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант 

державотворчого патріотизму нації : Матеріали Дискусійного клубу в рамках Фестивалю 

науки. – Львів, 2017. – с. 76-81. (група УФФ-31с) 

Бей І. Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення 

конституційного ладу // Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії 

і активізації домінант державотворчого патріотизму нації : Матеріали Дискусійного клубу в 

рамках Фестивалю науки. – Львів, 2017. – с. 90-97. (група УФФ-31с) 

Цап Г. Внесок українських науковців 90-х років кінця ХІХ ст. – 20-х років ХХ ст. у 

розвиток світової теорії менеджменту // Потреба та розробка інструментарного апарату 

оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації : Матеріали 

Дискусійного клубу в рамках Фестивалю науки. – Львів, 2017. – с. 103-107. (група УФФ-31с) 
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Науковий семінар «Проблеми та перспективи розвитку публічного управління та  

адміністрування»(11.10 2017) 

Наук. керівник Пак Н.Т. 

Кобець Катерина, УФП-21с Спеціальність « Публічне управління та адміністрування» 

через призму ОДГ/ ОПЛ. 

 

Круглий стіл «Вектори популяризації публічного управління в умовах 

сьогодення»(27.10 2017) 

Наук. керівник Пак Н.Т. 

 Ломпей С.О., Крамар Д.І. ОСВІТНЯ РЕФОРМА В УКРАЇНІ 

 Мізик Анна ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК СИСТЕМНЕ ЯВИЩЕ В 

СУСПІЛЬСТВІ 

 Очковська Ю. М. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

 Панас О.В. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – КРОК У 

МАЙБУТНЄ 

 Панова Анна. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  В СИСТЕМІ 

ОСВІТИ 

 Телегій Ірина МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 Погодін С.А ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ 

 Крочак Л.З РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 Сказик М.М. ФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 Притолюк Н.С. ПЕНСІЙНА РЕФОРМА : ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 Пфістер Д.Г. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 Войтович В.Ю. НЕПОЛІТИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН 

 Лучкевич Вікторія НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 

29 березня 2017 року за ініціативою студентського наукового гуртка «ФІНАНСІВ І 

БІЗНЕСУ» (керівник гуртка – к.е.н., доц. Татарин Н.Б.) кафедри державних та місцевих 

фінансів на факультеті управління фінансами та бізнесу відбувся круглий стіл на тему 

«Сучасні проблеми фінансів в умовах бюджетно-податкової реформи». Кількість учасників з 

наукового гуртка «Державотворець»: 5 учасників. 

Наук. керівник Пак Н.Т. 

 Браточенко О. Тіньова економіка  як  негативний  чинник  впливу  на формування 

фінансів  . 

 

Гринчук К. Презентація наукового гуртка «Державотворець» на міжнародній науковій 

конференції „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym”,   що 

відбулась у Лодзькому університеті, м. Лодзь 25 травня 2017 р. під керівництвом к.е.н., 

доцента Герасименко О.В. – міжн. 
 

 

- перелік опублікованих студентських статей у наукових виданнях (з них у 

фахових) із вказанням ПІП наукового керівника; 

1. Комарницька Г.О., Береза С.Є. Стан та тенденції розвитку електронних послуг у 

державному секторі / Г.О. Комарницька, С.Є. Береза. Збірник наукових праць 

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – 

Хмельницький, 2017. – №11. – 251 с. 

2. Комарницька Г.О., Калакун Н.Г. Дослідження впливу бюджетної децентралізації у 

формуванні місцевих бюджетів / Г.О. Комарницька, Н.Г. Калакун. Збірник наукових праць 
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Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – 

Хмельницький, 2017. – №11. – 251 с. 

3.  Комарницька Г. О., Климович І.Я. Реформа місцевого самоврядування в Україні: 

розвиток, досягнення та актуальні проблеми/ Г.О. Комарницька, І.Я. Климович. Збірник 

наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: 

Економічні науки. – Хмельницький, 2018. – №12. – 378 с.  

4. Комарницька Г. О., Герин Т.Б. Стратегічне планування розвитку селища Ворохта/ 

Г.О. Комарницька, Т.Б. Герин. Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький, 2018. – №12. – 378 

с.  

 

- перелік опублікованих студентських тез доповідей із вказанням ПІП наукового 

керівника; 

 

Гречко М. Національні особливості негативного впливу захоплення бізнесу на 

формування державотворчого патріотизму в Україні / М. Гречко // Збірник тез доповідей 

Дискусійного клубу «Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і 

активізації домінант державотворчого патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 

р.), 17.05.2017 р., факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та 

менеджменту. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Наук. керівник: к.е.н., доцент Герасименко О.В. 

 

Вапнічна О.А. Сучасний стан інвестиційної співпраці Польщі та України / Маліновська 

О.Я., Вапнічна О.А. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики». – Мукачево, 2017. – С. 295-

296. (0,15 д.а.) – міжн. 

Джиговська Л.І. Залучення іноземних інвестицій в Україну / Маліновська О.Я. 

Джиговська Л.І. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики». – Мукачево, 2017. – С. 296-

298. (0,15 д.а.) – міжн. 

Наук. керівник: к.е.н., доцент Маліновська О.Я. 

 

Городня В.А. Державотворчий патріотизм: теоретичні засади та практична діяльність / 

В.А. Городня // Збірник тез доповідей Дискусійного клубу «Потреба та розробка 

інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого 

патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., факультет управління 

фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Наук. керівник: к.е.н., доцент Комарницька Г.О.  

 

Гринчук К. Вплив євроінтеграційних процесів державотворення на перспективи 

розвитку українських підприємств / К. Гринчук // Збірник тез доповідей Дискусійного клубу 

«Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант 

державотворчого патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., 

факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту. – Львів : 

ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Наук. керівник: к.е.н., доцент Герасименко О.В. 

 

Борщ О. Державотворчий патріотизм нації – запорука правової економічної 

стабільності держави / О. Борщ // Збірник тез доповідей Дискусійного клубу «Потреба та 

розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант 

державотворчого патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., 
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факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту. – Львів : 

ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Наук. керівник: к.пед.н., доцент Бобко Л.О.  

 

Мельник І. Митна справа в контексті державотворчого процесу / І. Мельник, А. 

Тітарчук // Збірник тез доповідей Дискусійного клубу «Потреба та розробка 

інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого 

патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., факультет управління 

фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Наук. керівник: к.політ.н., доцент Подвірна Н.С. 

 

Беркацький Б. Розвиток інноваційного підприємництва як одна з основних домінант 

державотворчого патріотизму нації / Б. Беркацький // Збірник тез доповідей Дискусійного 

клубу «Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації 

домінант державотворчого патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 р.), 

17.05.2017 р., факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та 

менеджменту. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Наук. керівник: к.е.н., доцент Маліновська О.Я. 

 

Браточенко О. Державотворчий патріотизм нації: регіональний вимір / Н.Т. Пак, О. 

Браточенко // Збірник тез доповідей Дискусійного клубу «Потреба та розробка 

інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого 

патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., факультет управління 

фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Кушвара Н. Державотворчий патріотизм нації та формування місцевих бюджетів / Н. 

Кушвара // Збірник тез доповідей Дискусійного клубу «Потреба та розробка 

інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого 

патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., факультет управління 

фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Кузик Р. Податкова безпека в контексті державотворчого патріотизму нації / Р. Кузик // 

Збірник тез доповідей Дискусійного клубу «Потреба та розробка інструментарного апарату 

оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації» (в рамках 

Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., факультет управління фінансами та бізнесу, 

кафедра економіки та менеджменту. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Наук. керівник: к.е.н., доцент Пак Н.Т. 

 

Мельник І. Вишиванка – ланцюг єднання минулого, сьогодення та майбутнього 

українців у системі державотворчої ідентифікації / І. Мельник // Збірник тез доповідей 

Дискусійного клубу «Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і 

активізації домінант державотворчого патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 

р.), 17.05.2017 р., факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та 

менеджменту. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Самбірська О. Вплив засобів масової інформації на формування української 

національної свідомості / О. Самбірська // Збірник тез доповідей Дискусійного клубу 

«Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант 

державотворчого патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., 

факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту. – Львів : 

ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Трачук С. Політична доктрина сучасного патріотизму: значення для інституційних 

трансформацій / С. Трачук // Збірник тез доповідей Дискусійного клубу «Потреба та 

розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант 

державотворчого патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., 
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факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту. – Львів : 

ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Терентій Х. Концепція національно-патріотичного виховання молоді / Х. Терентій // 

Збірник тез доповідей Дискусійного клубу «Потреба та розробка інструментарного апарату 

оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації» (в рамках 

Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., факультет управління фінансами та бізнесу, 

кафедра економіки та менеджменту. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Бей І. Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення 

конституційного ладу / І. Бей // Збірник тез доповідей Дискусійного клубу «Потреба та 

розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант 

державотворчого патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., 

факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту. – Львів : 

ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Цап Г. Внесок українських науковців 90-х років кінця ХІХ ст. – 20-х. років ХХ ст. у 

розвиток світової теорії менеджменту / Г. Цап // Збірник тез доповідей Дискусійного клубу 

«Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант 

державотворчого патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., 

факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту. – Львів : 

ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Наук. керівник: к.е.н., доцент Капленко Г.В.  

 

Колісник М. Державотворчий патріотизм нації як визначальна складова економічного 

розвитку України / М. Колісник // Збірник тез доповідей Дискусійного клубу «Потреба та 

розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант 

державотворчого патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., 

факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту. – Львів : 

ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Наук. керівник: к.пед.н., доцент Бобко Л.О.  

 

Пшенична О. Напрямки реформування фіскальної служби в контексті підвищення рівня 

податкової домінанти державотворення /О. Пшенична, Жижка Ю. // Збірник тез доповідей 

Дискусійного клубу «Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і 

активізації домінант державотворчого патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 

р.), 17.05.2017 р., факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та 

менеджменту. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 

Наук. керівник: к.політ.н., доцент Подвірна Н.С. 

 

Пункт 16  

Пункт 17  

Капленко Г.В., Пак Н.Т. 

Сертифікат про успішне завершення семінару-тренінгу для представників вищих 

навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю “Публічне 

управління та адміністрування” «Формування громадянських компетентностей у 

державних службовців» в рамках швейцарсько-українського проекту “Розвиток 

громадянських компетентностей в Україні - DOCCU” (3-5 жовтня, 27-29 листопада 2017 р.) 
 

 

 
Пункт 18  

Комарницька Г.О. завершила науково-педагогічне стажування у Вищій Школі 

Економіки (місто Білосток, Республіка Польща) на тему «Управління бізнесом в Польщі і 

країнах ЄС» (травень 2017 р.). 
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Програма закордонного науково-педагогічного стажування доцента Комарницької Г.О. 

становила 120 годин та включала в себе наступні питання: 

 Останні досягнення в галузі фундаментальних досліджень орієнтованих на 

інноваційні знання; 

 Здійснення наукових досліджень спрямованих на розробку нових продуктів і 

технологій, їх виробництва та реалізації в пілотному і промислових масштабах; 

 Консультації технічних, технологічних, економічних та інших досліджень, а також 

досвід наукових консультацій у країнах ЄС; 

 Організація навчальних курсів у країнах ЄС, конференції для аспірантів та молодих 

науковців, які присвячені економічним інтересам, виробничої практики, торгівлі та 

послуг; 

 База бізнес-менеджменту і бізнес-структур у Польщі і країнах ЄС; 

 Джерела фінансування, управління інноваційними проектами, бізнес та ІТ в бізнесі, 

бізнес-структура в Польщі і країнах ЄС; 

 Аудит і контроль у фірмах Польщі та країнах ЄС; 

 Торгівля і межі митної політики у країнах ЄС; 

 Маркетинг, логістика та бізнес-інновації у Польщі і країнах ЄС; 

 Міжнародний фінансовий розрахунок у Польщі та країнах ЄС. 

 

Герасименко О.В. пройшла стажування в Університеті Париж ХІІ Валь-де-Марн (м. Париж / 

Кретей) в рамках програми міжнародної мобільності Еразмус+ з 12/02/2018 до 17/02/2018. 

Зміст програми стажування: 

- розглянути навчальні та наукові праці кафедри економіки факультету економічних наук 

та менеджменту Університету Париж ХІІ Валь-де-Марн з метою запровадження кращих 

освітніх практик на факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного 

університету імені Івана Франка;  

- відвідати лекції, що проводяться викладачами факультету економіки; 

- провести відкриті лекції для студентів (8 год.) на теми: «Інвестиційний менеджмент як 

фактор впливу на стійкість та збалансованість фінансової системи», «Особливості 

фінансового менеджменту в сфері торгівлі», «Вплив управління транспортною логістикою на 

конкурентоспроможність підприємства», «Вплив інновацій на ефективність маркетингової 

логістики»;  

- обговорити перспективи подальшої співпраці між кафедрою економіки факультету 

економічних наук та менеджменту Університету Париж ХІІ Валь-де-Марн та кафедрою 

економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

Пункт 19  

Карпінський Б.А. 

Формування заходів щодо діяльності міжнародної лабораторії з фінансово-економічних 

проблем державотворення при кафедрі економіки та менеджменту факультету управління 

фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка та Інституту економіки та управління Вищої 

техніко-економічної школи ім. кс. Б. Маркєвича (Ярослав, Польща). Зокрема, виділено 

спільні напрямки досліджень та оціночно-порівняльні показники з проблематики на рівні 

Підкарпатського воєводства (Польща) та прикордонних районів Львівської області в рамках 

загального проекту «Оцінка транскордонного суспільно-економічного потенціалу на 

польсько-українському прикордонні».  

Проведено переговори щодо формування міжнародної лабораторії з фінансово-

економічних проблем державотворення і стратегіології розвитку території при кафедрі 



 

 62 

економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана 

Франка і Лодзькому університеті, факультет організації та управління (Польща).  

Налагоджування співпраці з працівниками Лодзької політехніки (Польща) у т.ч. щодо 

організації спільних міжнародних міжвузівських науково-практичних і студентсько-

аспірантських конференцій; а також із науковцями із Каунаса (Литва), Санкт-Петербургу та 

Південної Кореї щодо спільної участі у грантах. 

Підготовлено Проектну пропозицію на участь у конкурсі спільних українсько–

польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018 – 2019 рр. «Стратегіологія 

формування Балтійсько-Чорноморського транснаціонального техно-ресурсного коридору як 

мотиваційний пріоритет інвестиційного зростання та державотворення» / «Strategiology of the 

formation of Baltic-Black Sea transnational techno resourse corridor as a motivational priority of 

the investment growth and state-building». Матеріали за проектом на конкурс подано у 

Міністерство освіти і науки України та Міністерство освіти Польщі спільно з Краківським 

економічним університетом (Польща). 
 

Пункт 21  

Карпінський Б.А. 

Взято участь у виконанні дослідження на тему: «Фінансова стійкість економічних систем 

у кризових умовах господарювання» (ДР 0115U001149, термін виконання 03.2015-02.2018 

рр.). Результати на тему «Стратегіологія розвитку інвестиційних платформ як ефективних 

фінансових посередників у системі фінансово-податкового механізму інвестиційного 

зростання» оприлюднено у колективній монографії «Розвиток фінансових посередників у 

турбулентних умовах функціонування національної економіки» і мають наукову і практичну 

значимість (Довідка про участь у наукових дослідженнях).  

Взято участь у виконанні дослідження на тему: «Фінансова стійкість економічних систем 

у кризових умовах господарювання» (ДР 0115U001149, термін виконання 03.2015-02.2018 

рр.). Результати на тему «Стратегіологія розвитку фінансового механізму формування 

інтегрованих підприємницьких структур в Україні» оприлюднено у колективній монографії 

«Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектора економіки» і 

мають наукову і практичну значимість (Довідка про участь у наукових дослідженнях). 

 

Герасименко О.В. прийняла участь у виконанні Науково-дослідної роботи «Розвиток 

механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України» за грантом 

Президента України на базі кафедри економічної теорії ННІ ФЕМ імені Олега Балацького 

Сумського державного університету в якості співвиконавця. 2017р. 

 

Професор Карпінський Б.А., аспіранти: Максимів Д.Я., Гасюк Р.В. взяли участь у 

виконанні дослідження на тему: «Фінансова стійкість економічних систем у кризових умовах 

господарювання» (ДР 0115U001149, термін виконання 03.2015-02.2018 рр.). Результати на 

тему «Стратегіологія розвитку інвестиційних платформ як ефективних фінансових 

посередників у системі фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання» 

оприлюднено у колективній монографії «Розвиток фінансових посередників у турбулентних 

умовах функціонування національної економіки» і мають наукову і практичну значимість 

(Довідка про участь у наукових дослідженнях, 2017 р.).  

Професор Карпінський Б.А., аспірант Горбачевська О.В. взяли участь у виконанні 

дослідження на тему: «Фінансова стійкість економічних систем у кризових умовах 

господарювання» (ДР 0115U001149, термін виконання 03.2015-02.2018 рр.). Результати на 

тему «Стратегіологія розвитку фінансового механізму формування інтегрованих 

підприємницьких структур в Україні» оприлюднено у колективній монографії «Фінансове 

забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектора економіки» і мають 

наукову і практичну значимість (Довідка про участь у наукових дослідженнях, 2017 р.).  

Професор Карпінський Б.А. взяв участь у розробці комплексної теми дослідження 

«Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм власності» 
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(державний реєстраційний номер 0107U001146). Результати представлені в монографії з 

міжнародною участю «Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств»: 

колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро: Пороги, 2017. – 384 с., 

виконаній в межах комплексної теми дослідження «Методологія управління підприємствами 

різних організаційно-правових форм власності» державний реєстраційний номер 0107U001146 

(2006-2022 рр.) та держбюджетної теми дослідження «Сучасні методи та фінансово-

економічні механізми управління суб’єктами господарювання регіону» державний 

реєстраційний номер 0117U002349 (2017-2019 рр.). Результати дослідження Карпінського 

Б.А., які мають наукову і практичну значимість, оприлюднені на стор. 106-139 зазначеної 

монографії (Акт про участь та використання результатів, № 433 від 06 квітня 2017 р.). 

 

Маліновська О.Я. взяла участь у наукових дослідженнях  на тему: «Фінансова стійкість 

економічних систем у кризових умовах господарювання» державний реєстраційний номер 

ДР №0115U001149, термін 03.2015-02.2018 рр.)  

Результати дослідження Маліновської Ольги Ярославівни на тему «Необхідність 

формування резерву в кредитній спілці» оприлюднені у п. 3.4. колективної монографії на 

тему «Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування 

національної економіки» і мають наукову та практичну цінність. 

 

Результати дисертаційних досліджень аспірантки Маслик Роксоляни Орестівни на 

тему: «Формування фінансового забезпечення соціального захисту населення України» 

знайшли своє практичне застосування: 

1. В поточній діяльності Асоціації роботодавців Львівської області, а саме пропозиції 

дисертантки щодо розвитку системи соціального захисту населення, щодо більш 

ефективного вирішення проблеми зайнятості населення та необхідність посилення 

заходів створення робочих місць (Довідка № 03-11/15 від 27. 05. 2017).  

2. При розробці окремих практичних заходів щодо соціального захисту населення 

Департаменту соціального захисту Львівської обласної державної адміністрації. 

Зокрема, враховано пропозиції та рекомендації, сформульовані у дисертаційній 

роботі, щодо визначення пріоритетів соціального розвитку, здійснення аналізу рівня 

життя населення та підготовку пропозицій до проектів державних цільових, 

галузевих та регіональних програм, реалізацію заходів у сфері соціального захисту 

населення (Довідка № 07-15/20 від 06. 06. 2017).  

3. При розробці практичних заходів щодо реалізація міської політики зайнятості 

населення, здійснення заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення 

від безробіття Департаменту економічного розвитку Львівської обласної державної 

адміністрації. Зокрема враховані пропозиції дисертанта щодо: напрямків можливого 

осучаснення системи соціального захисту населення України; шляхів налагодження 

співпраці із приватним бізнесом та некомерційними організаціями щодо вирішення 

проблеми фінансового забезпечення соціального захисту населення; теоретико-

організаційних підходів щодо визначення основ соціального захисту населення 

України та його складових (Довідка № 08-16/31 від 07. 06. 2017). 

 

Додаткова інформація 

 
Науковцями кафедри в рамках Транскордонної науково-дослідної лабораторії з 

фінансово-економічних проблем державотворення (науковий керівник лабораторії з 

української сторони професор Карпінський Б.А.) сформовано та розширено статистичний 

банк даних з використанням матеріалів Міністерства інфраструктури України та Державної 

служби статистики України за 5-ма районами (Яворівський, Жовківський, Турківський, 

Мостиський, Старосамбірський) Львівської області, які є в околі транскордонного 

співробітництва області із Підкарпатським воєводством (Польща). Накопичені дані 
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відносяться до різних напрямків державотворення та відповідного соціально-економічного 

розвитку в діапазоні з 2000 року до даного часу за якими буде визначено динаміку змін у 

фінансовому потенціалі досліджуваних районів та запропоновано програмно-цільові заходи 

із його реалізації. 

Важливе місце в дослідженнях фінансово-економічних проблем державотворення в 

околі транскордонних територій відведено аналізу стану і розробці активізаційних 

можливостей щодо туристичного спіробітництва та виробленню більш ефективних 

туристичних маршрутів з метою посилення стійкості державотворчих позицій, розширення 

туристичного і краєзнавчого зацікавлення різноманітними об’єктами досліджуваної 

транскордонної території. Так, за результатами значено, що сучасний стан розвитку туризму у 

світі та країнах ЄС характеризується наступними показниками і тенденціями: щорічно у світі 

відбувається понад 800 млн. подорожей, з яких 52 % – у межах Європи, а близько 60 % усіх 

туристичних подорожей пов'язано з відпочинком; частка туризму у світовому експорті 

товарів і послуг становить близько 13 %, а в країнах ЄС – 14 %, туризм формує  8 % 

сукупного ВВП країн ЄС і забезпечує близько 11 % економічного зростання; кількість 

робочих місць у туристичній індустрії країн ЄС становить близько 12 % від загальної 

чисельності зайнятих;  відбувається скорочення тривалості і збільшення кількості 

туристичних подорожей, що формує попит на туристичні пропозиції, які надають 

можливість відвідати значну кількість місць за коротший час; відбувається активне 

втручання держав у конкурентну боротьбу за вплив на параметри міжнародного 

туристичного потоку, зокрема через реалізацію державних програм, запровадження 

нормативної бази та фіскальної політики, сприятливої для розбудови індустрії туризму; 

пріоритетним напрямом розвитку туризму стає створення ефективних механізмів 

установлення і підтримання рівноваги між збереженням природних та історико-культурних 

ресурсів і туристичною діяльністю.  

Визначено, що проблемами українського туризму є: відсутність сформованих 

туристичних ресурсів та цілісної системи їх раціонального використання, невизначеність 

напрямів їх освоєння та розвитку, неефективне використання унікальних природних та 

історико-культурних ресурсів; відсутність ефективної системи захисту прав та інтересів 

туристів, забезпечення безпечних умов на об'єктах туристичних відвідувань та за напрямами 

туристичних маршрутів, своєчасність надання всіх видів невідкладної допомоги особам, які 

постраждали під час подорожі; відсутність сприятливих умов для розвитку індустрії 

туризму, державної інвестиційної політики у сфері туризму і діяльності курортів та належної 

підтримки розвитку пріоритетних видів туризму, зокрема в'їзного та внутрішнього, 

сільського, екологічного; руйнація системи соціального туризму, практична недоступність 

туризму для малозабезпечених верств населення, дітей, молоді, осіб похилого віку та з 

особливими потребами; відсутність належного прогнозування та планування розвитку 

туризму, параметрів туристичного потоку у відповідності до наявних ресурсних 

можливостей, потреб населення та економіки держави, поверхневим і фрагментарним 

підходом до розроблення та реалізації державної і місцевих програм розвитку 

збалансованого розвитку туристичних регіонів; недосконалість організаційно-правових та 

економічних механізмів реалізації державної політики у сфері туризму, слабка міжвідомча 

координація та взаємодія між органами державної влади та місцевого самоврядування; 

відсутність цілісної та комплексної системи управління туристичними ресурсами країни, 

регіону різним відомчим підпорядкуванням туристичних ресурсів; недостатнє нормативне, 

методичне та інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій та суб'єктів підприємницької діяльності у сфері туризму і т.д. 

Підкреслено, що відсутність повної, достовірної та актуальної інформації щодо 

туристичних ресурсів, конкурентних переваг вітчизняного туристичного потенціалу і 

цільових туристичних ринків унеможливлює формування привабливого іміджу туристичних 

регіонів, високоякісного національного продукту та проведення ефективних заходів з його 

просування. Обсяги фінансування заходів з просування національного туристичного 
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продукту, наявні протягом останніх років, фаховий рівень їх реалізації не забезпечують 

впливу на параметри туристичного потоку. Ситуація, що склалася в туристичній сфері, 

вимагає активного пошуку засобів подолання кризових явищ та інтенсифікації виробництва 

туристичного продукту із забезпеченням необхідної його якості 

Обґрунтовано, що пріоритетними цілями і завданнями розвитку туризму як Львівської 

області загалом так і транскордонних районів області мають стати: 

 створення унікальної туристичної пропозиції на основі існуючого туристичного 

потенціалу регіону (вдосконалення існуючих туристичних продуктів та розвиток нових); 

 забезпечення туризму висококваліфікованими кадрами для обслуговування 

туристів, в тому числі управлінськими (проведення досліджень з метою визначення потреби 

галузі в кадрах, підготовка нових кадрів для обслуговування туристів, підвищення рівня 

кваліфікації працівників основних та супутніх галузей, розвиток просвітницької діяльності 

серед населення); 

 забезпечення різнонаправленого розвитку туризму  регіону й збереження  довкілля 

(покращання комунікаційної доступності до регіону, атракцій та туристичних продуктів, 

розвиток туристичної інфраструктури, охорона навколишнього середовища і збереження 

історико-культурної спадщини); 

 створення комплексної системи маркетингу та просування регіону на 

внутрішньому та міжнародному туристичних ринках (формування туристичного іміджу та 

бренду регіону, створення туристичного продукту регіону у відповідності із потребами 

туристів, діагностика туристичних потоків, створення регіонального ринку туристичних 

послуг, аналіз конкурентних ринків, промоційна та рекламна кампанія, реалізація нових 

маркетингових технологій). 

Збалансований розвиток туризму  може бути успішно реалізований через відповідну 

стратегію, яка забезпечить: 

̲ подолання негативних тенденцій у сфері туризму;  

̲ покращання якості життя населення, забезпечення доступності туристичних 

ресурсів для всіх верств населення;  

̲ збереження унікальних природних та історико-культурних ресурсів;  

̲ посилення позитивного туристичного іміджу регіону;  

̲ прискорення темпів розвитку, збільшення частки очікуваних доходів від сфери 

туризму;  

̲ зменшення наявних регіональних соціально-економічних диспаритетів, посилення 

«прозорості» туристичної діяльності.  

З огляду на це, і надалі необхідно: 

 формувати нові і вдосконалювати наявні перспективні конкурентоздатні 

туристичні продукти через: інформаційне забезпечення розробки нових і розвитку наявних 

конкурентоздатних туристичних продуктів; сприяння формуванню місцевих і регіональних 

туристичних продуктів; розробку і впровадження механізмів та інструментів, що впливають 

на підвищення якості туристичного продукту; стимулювання інноваційності у формуванні та 

просуванні туристичних продуктів; забезпечення безпеки в туризмі, захисту законних прав 

та інтересів усіх суб'єктів туристичної діяльності, громадян України, іноземних громадян та 

осіб без громадянства, в інтересах яких здійснюється ця діяльність; створення системи 

моніторингу та досліджень ринку, вдосконалення туристичних продуктів, а також наслідків 

їх формування;  

 розвивати туристичну інфраструктуру через: облаштування необхідною 

інфраструктурою туристичних ресурсів (об'єктів/маршрутів), привабливих для використання 

у сфері туризму; розбудову спеціалізованої туристичної інфраструктури; реконструкцію 

наявних та будівництво нових засобів розміщення та  закладів харчування; формування 

сприятливих умов для залучення прямих інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму; 

сприяння розвитку транспортної та комунальної інфраструктури, а також інших 

інфраструктур, що посилюють конкурентоздатність туристичних продуктів;  
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 здійснювати інтеграцію регіональних туристичних пропозицій та продуктів через: 

інтеграцію місцевих туристичних ресурсів у комплексну, диверсифіковану та синергетичну 

туристичну пропозицію, зокрема через просторову інтеграцію, що виключає зайву 

конкуренцію між туристичними регіонами країни; формування і розвиток провідних 

туристичних продуктів; налагодження міжрегіональної співпраці, спрямованої на 

формування інтегрованих туристичних продуктів;  

 розвивати підприємництво та діяльності суб'єктів туристичної діяльності через: 

розробку та впровадження програм сприяння діяльності суб'єктів  туристичної діяльності; 

поліпшення умов діяльності суб'єктів туристичної діяльності; сприяння діяльності галузевих, 

регіональних і місцевих громадських організацій у сфері туризму;  

 розвивати провідні видів туризму через розвиток в'їзного та внутрішнього як 

провідних типів туризму на основі місцевих і регіональних туристичних ресурсів 

(об'єктів/маршрутів);  

 гармонізувати розвиток туризму на певних територіях зі стилем життя, традиціями 

та культурою місцевого населення з метою збереження його автентичності.  

Покращення туристичної доступності транскордонних територій Львівської області, а 

з цим і удосконалення системи державотворчого розвитку, можливе через сприяння розвитку 

транспорту, а саме: врахування при розбудові державної, регіональної та місцевої 

транспортної інфраструктур наявного та перспективного туристичних потоків; сприяння 

розвитку транспортних систем, що відповідають принципам збалансованого розвитку, у 

зонах сталого розвитку туризму, місцевостях із значним туристичним потоком.  

 

 



 

 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VI 
 

Виховна робота 
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У виховній роботі кафедра економіки та менеджменту керується Законом 

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

організаційно-виховної роботи в навчальних закладах (Лист МОНУ від 25.07.2014 

р.),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. 

Викладачами кафедри  призначені порадниками в  академічних групах: 

Герасименко О. В. – порадник УФПМ – 51с академічної групи  

Пак Н. Т. – порадник УФП – 11с, УФП – 21с академічних груп  

Бобко Л. О. – порадник УФФ – 21с академічної групи 

Маліновська О.Я.  – порадник УФМ – 41с академічної групи. 

Комарницька Г. О. - порадник УФФ – 44с академічної групи. 

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.  

Слід зазначити, що відповідно до плану виховних годин одна виховна година 

відводиться на аналіз навчальної та трудової дисципліни. Як правило, на виховні 

заходи запрошуються гості (політологи, прозаїки, актори, співаки). 

Протягом звітного періоду члени кафедри брали активну участь у проведенні 

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

академічних груп.  
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Зокрема, на рівні ЛНУ ім.. Івана Франка студенти брали участь у таких 

виховних заходах:  

1. Урочиста посвята в студенти (вересень, 2017р.) 

2. Участь у святкуванні Дня Університету(жовтень , 2017р.) 

3. Участь у Дні відкритих дверей на факультеті для абітурієнтів 2018 року 

4. Участь у пішій ході до Меморіалу воїнів УГА та січових стрільців з нагоди Дня 

Листопадового чину(листопад, 2017р.). 

5. Участь у Громадському віче «Ні виборам -  в Криму» (березень 2018р.). 

На рівні факультету брали участь у таких виховних заходах: 

1. Відвідування виховного заходу «Львів відомий і невідомий» (квітень, 2017 р.) 

2. Проведення виховного заходу на тему: „25 Листопада – День пам’яті жертв 

голодомору” (листопад 2017) 

3. Благодійна акція «Миколай про тебе не забув» (грудень, 2017р.)  

4. Участь у тематичному вечорі «Сторінки боротьби за державну незалежність 

України: герої  Крут» (вшанування 100-ї річниці подвигу Героїв Крут січень 2018) 

5. Фотовиставка «Цікавинки рідного краю» (березень 2018) 

6. Конкурс «Міс факультету» (березень 2018) 

На рівні академічних груп 

Національно-патріотичне виховання: 

1. Виховний захід – лекція «Люблю я свій народ, ціную його звичаї» (вересень, 

2017р.УФП – 11с; УФП – 21с;– Пак Н.Т.) 

2. Тематична мандрівка по Львову (вересень, 2017р.,  УФП – 11с; УФП – 21с;– Пак 

Н.Т.) 

3. Екскурсія «Славетні українці» на меморіальний комплекс Личаківське кладовище 

(жовтень, 2017 р УФП – 21с;– Пак Н.Т.) 

4. З метою ознайомлення студентів з національним надбанням та видатними місцями 

нашого міста студенти груп гр. УФП – 11с; УФП – 21с;– Пак Н.Т.) відвідали 

Національний музей-заповідник «Шевченківський гай» ім.. А. Шептицького(жовтень, 

2017 р УФП – 21с;– Пак Н.Т.) 

5. Стати Європою, щоб бути Україною (вересень, 2017, УФМ-41с– Маліновська 

О.Я.); 
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6. Дискусійна бесіда: «Інтеграція України у сучасному світі (європейський вектор)» 

(листопад 2017 р УФПМ – 51с. Герасименко О. В.) 

7. Проведення виховного заходу „Нескорений” до 110 річниці з дня народження 

Романа  Шухевича – командуючого УПА (листопад 2017 УФП – 11с; УФП – 21с– Пак 

Н.Т.) 

8. Перегляд слайдового альбому „Львів”(грудень 2017 УФП – 11с; УФП – 21с;– Пак 

Н.Т.) 

9. Лекція «Люди, які прославили мій край» (вересень 2017 р УФПМ – 51с. 

Герасименко О. В.) 

9. «Україна – європейська держава» (вересень 2017 УФФ –21с Бобко Л. О), 

10. «Що значить бути патріотом своєї держави?» (жовтень 2017 УФФ –21с  Бобко Л. О) 

Трудове (фахове) виховання 

Залучено студентів до проведення тижня факультету, з метою формування 

фахових навичок та сприяння оволодіння студентами нормами професійних відносин 

у трудовому колективі під час навчання і практики, екскурсія до Львівської обласної 

ради. Метою даної екскурсії було ознайомлення студентів з історією становлення 

Львівської обласної ради, переліком проблемних питань та завдань, над якими 

працюють обласні депутати, отримання концентрованої інформації про формування 

дохідної і видаткової складових бюджету розвитку Львівщини, особливостей 

впровадження реформуючих заходів із децентралізації у регіоні. 

 Також для того, щоб наші студенти вчились працювати у команді та розуміли 

роботу з великими обсягами даних, відвідали з навчально-практичною метою 

Компанію «Аптека «3і». Це – одна з найбільших аптечних мереж на території 

Західної України, що протягом декількох десятиліть займає лідируючі позиції на 

ринку фармацевтичних послуг. Західноукраїнська мережа аптек, що налічує понад 

200 аптечних закладів у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, 

Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Волинській областях. 

Єдина компанія в Західній Україні в якої є наявність власного аптечного складу 

нового покоління. Компанія «Аптека «3і» постійно вдосконалює свою роботу, 

налагоджує зв’язки з іноземними компаніями, розширює асортимент продукції. 

Завдяки автоматизації складування і створення сучасного логістичного центру зросла 

якість обслуговування клієнтів, здійснюється постійний внутрішній контроль, 



 

 71 

оперативною відслідковується інформація щодо серії та термінів придатності всього 

асортименту продукції, виключається можливість надходження у реалізацію 

протермінованої продукції. 

1. Бесіди: «Діагностика твоїх можливостей», 

 «Мої фінанси співають романси», 

 «Професії наших батьків» (вересень-листопад 2017 р., УФФ –21с Бобко Л. О.). 

2.  Бесіда «Лідер ХХІ ст.: соціально-психологічний портрет» (вересень, 2017 р., 

УФПМ – 51с. Герасименко О. В.) 

3. Участь студентів  академічних груп у  круглому столі “Вектори популяризації 

публічного управління в умовах сьогодення” (27жовтня 2017 р., УФПМ – 51с, УФП – 

11с; УФП – 21с УФМ-41с,УФФ – 21спорадники груп). 

http://financial.lnu.edu.ua/news/vektory-populyaryzatsiji-publichnoho-upravlinnya-v-

umovah-sohodennya 

4.Екскурсія студентів  академічних груп по мережі аптек «3І»( УФПМ – 51с, 

УФП – 21с, УФФ – 44с  організувала Комарницька Г. О.) 

5. „Освіта – шлях до майбутньої професії” (квітень, 2018 р.,  УФМ-41с– 

Маліновська О.Я.). 

6. Виховний захід „Як побудувати успішну кар’єру” (вересень, 2017 УФПМ – 

51с, УФП – 11с; УФП – 21, УФФ - 21с ,УФФ - 44с. порадники груп) 

7. Участь у І всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» (2-ге місце – Ірина Климович та грамота за 

інноваційність – Софія Береза)(квітень 2018р. УФПМ – 51с. Герасименко О. В., 

Комарницька Г. О.) 

8. Участь у “Ярмарку кар’єри” (21.03.2018р УФПМ – 51с. Герасименко О. В., 

Комарницька Г. О.). 

http://financial.lnu.edu.ua/news/yarmarok-karjery 

9. Науковий семінар «Проблеми та перспективи розвитку публічного управління 

та  адміністрування»(11.10 2017 УФПМ – 51с., УФП – 11с; УФП – 21, УФФ - 21с 

,УФМ - 41с. порадники груп.). 

http://financial.lnu.edu.ua/news/diznajtesya-pro-toj-maksymum-yakyj-dae-vam-vashe-

universytetske-zhyttya-i-vy-ne-poshkoduete 
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10. Участь у прес-брифінгу (12.04.2018р. УФПМ – 51с. УФП – 11с; УФП – 21, 

УФФ - 21с ,УФМ - 41с., порадники груп) 

11. «100-річчя державної служби в Україні» - зустріч з головою Національного 

агентства України з питань державної служби Костянтином Ващенком (квітень 2018 

УФПМ – 51с., УФП – 11с; УФП – 21, УФФ - 21с ,УФМ - 41с., порадники груп.). 

Художньо-естетичне виховання 

1. Перегляд вистав в національному академічному театрі імені Марії Заньковецької:  

«Сватання на  Гончарівц» (вересень 2017 р УФФ –21с Бобко Л. О.); 

 «За двома зайцями» (квітень 2018 УФП – 11с; УФП – 21с;– Пак Н.Т.). 

«Ромео і Джульєта в кінці листопада» (грудень 2018) УФФ –21с Бобко Л. О. 

2. Бесіда «Людина починається з добра» (квітень, 2018 р УФП – 11с; УФП – 21с;– Пак 

Н.Т.) 

3. Бесіда «Мистецтво слова» (березень, 2018 р., УФФ –21с Бобко Л. О.) 

4. Тематична лекція «Естетика поведінки та етикет» (березень, 2018, УФФ – 44с - 

Комарницька Г. О. ) 

5. Екскурсія в художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського (жовтень 2017 УФФ 

–21с Бобко Л. О.) 

Морально-правове виховання 

В рамках якого студентів було ознайомлено з основними Законами держави, 

напрямками реалізації студентського самоврядування, правовою культурою, карними 

та адміністративними кодексами України, правами та обов’язками, кодексом честі 

студента, моральними цінностями. 

1.Бесіда на тему Правила користування бібліотекою.(протягом семестру жовтень 2017 

УФП – 11с Пак Н.Т.);  

2.. Бесіда на тему Права та обов’язки мешканців гуртожитку.(вересень 2017 УФП – 

11с; УФП – 21с;– Пак Н.Т.) 

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

Франка.(протягом семестру УФПМ – 51с, УФП – 11с; УФП – 21, УФФ - 21с ,УФФ - 

44с.,УФМ – 41с порадники груп).) 

4.Виховний захід „Стоп насильству” (березень 2018 р УФП – 11с; УФП – 21с;– Пак 

Н.Т.). 

5.Виховний захід „Ти і закон” (квітень 2018 р., УФФ –21с Бобко Л. О.). 
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6.«Конфлікт – краще уникнути» (листопад, 2017 р.,  УФПМ – 51с. Герасименко О. В.). 

7..«Чарівні слова відкривають серця» (квітень 2018 р., УФФ –21с Бобко Л. О.) 

8. Лекція на тему: «Ідеали нового українського суспільства» (березень, 2018 р., УФП 

– 11с; УФП – 21с;– Пак Н.Т.). 

9. Проведення психодіагностики та консультаційної роботи зі студентами (протягом 

семестрів УФПМ – 51с, УФП – 11с; УФП – 21, УФФ - 21с ,УФФ - 44с., УФМ – 41с 

порадники груп) 

10. Дискусійна бесіда «Алкоголь і наркотики – штучні злети та болючі падіння» 

(березень 2018 УФПМ – 51с, УФП – 11с; УФП – 21, УФФ - 21с ,УФФ - 44с., УФМ – 

41с порадники груп). 

11. Ознайомлено студентів з нормативно-правовою базою факультету «Кодексом честі 

викладача», «Кодексом честі студента»(вересень 2017 УФФ - 21с Бобко Л. О.) 

12. Тематичні бесіди:  

«Сім'я та її роль у житті і вихованні молодої людини» (грудень 2017 УФФ - 21с 

Бобко Л. О.) 

«Чесність, справедливість, моральна чистота студента» (березень 2018 УФФ - 21с 

Бобко Л. О.) 

   «Цінності і пріоритети життя молодої людини» ( квітень 2018 УФФ - 21с Бобко 

Л. О.) 

Екологічне виховання 

1. Лекція на тему: „Чорнобиль – горе і біль” (квітень, 2018 р., УФПМ – 51с, УФП – 

11с; УФП – 21, УФФ - 21с ,УФФ - 44с., УФМ – 41с порадники груп) 

2. Проведення соціально-економічної акції „Чисте місто” (вересень 2017- квітень 2018 

р., УФПМ – 51с, УФП – 11с; УФП – 21, УФФ - 21с ,УФФ - 44с.,УФМ – 41с, 

порадники груп). 

4. Бесіди: «Ми - на варті природи»( вересень, 2017 р., УФПМ – 51с, УФП – 11с; УФП 

– 21, УФФ - 21с ,УФФ - 44с., УФМ – 41с порадники груп) 

5 Лекція «Екологічні катастрофи» (травень, 2018 р.,  УФП – 11с; УФП – 21с;– Пак 

Н.Т.).). 

6. Лекція «Шляхи зменшення екологічних ризиків у харчуванні» (листопад 

2017р.УФПМ – 51с. Герасименко О. В.) 
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7. Бесіди: «Заповідні місця мого краю» (травень 2018р.УФПМ – 51с. Герасименко О. 

В.) 

8. Проведені інформаційні повідомлення на тему:  

«Знай і люби природу рідного краю» (жовтень 2017 УФФ - 21с Бобко Л. О.) 

 «Охорона довкілля – порятунок нації» (березень 2018 УФФ - 21с Бобко Л. О.) 

Профілактика шкідливих звичок та правопорушень 

В рамках якої було проведено бесіди та диспути зі студентами щодо організації 

соціально-психологічної профілактики СНІДу та хворіб, що передаються статевим 

шляхом, суїциду, незаконних форм праці, боротьби з насильством тощо. 

Виховна робота реалізується шляхом індивідуальної роботи викладача зі 

студентами та організації різноманітних культурно-масових заходів. Основні 

напрямки роботи – це виховна та організаційна робота, постійно проводилася 

індивідуально-виховна робота в групах. Крім планових організаційних годин, на яких 

розглядалися питання відвідування лекцій та семінарсько-практичних занять, 

поточної успішності, результати сесії, були проведені заходи з організаційної та 

виховної роботи 

1. Профілактика боротьби з алкоголізмом, наркоманією та курінням (протягом року, 

УФПМ – 51с, УФП – 11с; УФП – 21, УФФ - 21с ,УФФ - 44с. УФМ – 41с,порадники 

груп). 

2. Лекція: «За хмарою тютюнового диму» (травень, 2018 р., УФФ –21с Бобко Л. О.). 

3. Бесіда «Здоров’я – мудрих гонорар» (вересень 2017 р., УФФ - 44с- Комарницька Г. 

О.) 

 4. Бесіда «Викрадач розуму – алкоголь» (травень, 2018 р., УФП – 11с; УФП – 21с;– 

Пак Н.Т.). 

5. З метою пропаганди здорового способу життя проведені тематичні бесіди:  

«Гігієна праці та побуту студентів» (вер. 2017 УФФ –21с Бобко Л О.); 

«Побороти себе» (грудень 2017 УФФ –21с Бобко Л. О.); 

«Фізична культура людини» (березень 2018 УФФ –21с Бобко Л. О.).  

 

 

 

 

В.о. завідувача кафедри        _________________     Г.О. Комарницька 


