
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 35424 Управління персоналом в органах публічної 
влади та бізнес-структурах

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 35424

Назва ОП Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та 
публічного управління

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Філософський факультет, Юридичний факультет, Факультет іноземних 
мов

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Коперника, 3, м. Львів, 79000

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 321047

ПІБ гаранта ОП Капленко Галина Вікторівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Halyna.kaplenko@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-674-54-60

Додатковий телефон гаранта ОП +38(067)-678-28-78
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

заочна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
З метою забезпечення потреби органів державної влади та місцевого самоврядування, державних установ, 
організацій різних форм власності у працівниках із високим рівнем професіоналізму, здатних компетентно і 
відповідально виконувати завдання та функції держави, впроваджувати новітні управлінські технології, сприяти 
інноваційним процесам у Львівському національному університеті ім. І. Франка (Далі – Університет) починаючи з 
2016 року започатковано підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 
рівнів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» згідно Наказу Міністерства освіти і 
науки України №1397л від 30.06.2016р. з урахуванням рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки 
України від 23.06.2016р. (Протокол №9/1). У січні 2019 року за ініціативи Львівської обласної ради, окремих 
Об’єднаних територіальних громад області, Львівського ІТ кластера та представників бізнесу на факультеті 
управління фінансами та бізнесу була розроблена Освітньо-професійна програма «Управління персоналом в органах 
публічної влади та бізнес-структурах» (Далі – ОП) на двох освітніх рівнях вищої освіти: першому та другому. 
ОП розроблена проєктною групою Львівського національного університету ім. І.Франка у складі керівника групи 
Капленко Г.В., к.е.н, доцента, та членів: Комарницька Г.О. д.е.н, доцент; Пак Н.Т. к.е.н, доцент; Стасишин А.В., к.е.н, 
доцент; Бурак В.Я. к.ю.н, доцент та Карпінського Б.А. д.е.н., професора. Рецензентами ОП виступили: заступник 
Голови ЛОДА Ю.І. Гудима, Директор Департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА А.Я. Ковальський, 
Сільський голова Давидівської ОТГ В.М. Керницький, Голова Турківської районної ради В.О. Лозюк, Директор ТзОВ 
«Ітрум» Н. Кирнична, Директор ТзОВ «ЮРГ Галичина» І.Д. Антощук. Відгуки рецензентів позитивні.
ОП затверджена Вченою радою Університету, Протокол від 29 травня 2019 р. № 68/5. Введена в дію Наказом 
ректора Університету.
Розробка ОП виходила з необхідності підготовки HR-менеджерів, котрі професійно вміють формувати та розвивати 
управлінські кадри для публічної сфери та корпоративного сектора, що здатні системно та інноваційно мислити, 
приймати ефективні рішення, володіють сучасними інструментами публічного управління та адміністрування й 
інформаційно-комунікаційними технологіями й виконують функції управління на високому професійному рівні, 
формують та розвивають кадровий потенціал для органів влади та бізнес-структур. 
ОП розроблена та впроваджена з урахуванням вітчизняних та світових трендів у сфері менеджменту людських 
ресурсів, необхідності запровадження людиноцентричного, стратегічного, компетентнісного підходів та створення 
функцій HR-менеджера в публічній сфері та бізнес-середовищі. ОП орієнтована на формування високопрофесійного 
управлінського середовища для регіонального та місцевого розвитку на основі використання матеріально-технічної 
бази Університету.
Забезпечення умов формування і розвитку професійних компетентностей здобувача вищої освіти за ОП передбачає 
оволодіння професійними засадами управління персоналом, формування необхідних професійних навичок і умінь 
для застосування на практиці отриманих знань у галузі публічного управління та адміністрування, комплексних 
засобів реалізації державної політики, удосконалення управлінських і лідерських якостей; є основою для кар’єрного 
зростання або засобом для службового просування в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, 
державних (комунальних) підприємствах, установах, закладах та організаціях різних форм власності.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 10 7 3 0 0

2 курс 2019 - 2020 9 3 6 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 17518 Публічне управління та адміністрування
23328 Публічне адміністрування та управління бізнесом
30208 Державне управління і публічна служба
35425 Управління персоналом в органах публічної влади та 
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бізнес-структурах

другий (магістерський) рівень 17632 Публічне управління та адміністрування
23329 Публічне адміністрування та управління бізнесом
35424 Управління персоналом в органах публічної влади та 
бізнес-структурах

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36782 Публічне управління та адміністрування

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

162647 64243

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

698 0

Приміщення, здані в оренду 1070 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_магістр_УП_2020.pdf gG5nFpaYVV0DuGpkX1SZIgcbsvzhrMSeNAx9WxYfHzc=

Освітня програма ОПП_маг_УП_2019.pdf hB32FEWNYrDfIgBmBkE/jKxvn4S3C4Sqia40KSxo0tw=

Навчальний план за ОП Таблиця 2.pdf /487e2QTkeT0XPhjKrw69z5PaX2ykZs5d/cH+OX3d2c=

Навчальний план за ОП НП_ЗАОЧ_2019.PDF +77RIhOm/VgBweVIIW7oH4gMBzHUsUOs6Dx1uqiAuY
4=

Навчальний план за ОП НП_денне_2019.PDF ACny084/iRjl+jd3fUzKp1v1eXmi8/h5DqB3xAPukoI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії_ОП_2019.PDF 1rSO+3ZNNGk1SM1Sq3TAFTuaKBSBmeujoohBJwHc4kc
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія1_ОП_2020.pdf LW5w1pvUeSz8PHLzCKNBtm0NJrgcUCmC2UuDcgAW4
x4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія2_ОП_2020.pdf lPyS5i/nXYHJX74ElBeKwiDv6wuuNNYCE85CYEL6WaA
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія3_6_ОП_2020.PDF hf/IHrmgqRPVm7L7Ekj5g/OMpM6ZoH79YckazOJhGZE
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Головними цілями ОПП є: підготовка висококваліфікованих фахівців-магістрів, здатних постановляти проблеми і 
розв’язувати складні завдання у сфері професійної діяльності; підготовка висококваліфікованих кадрів у системі 
управління персоналом в органах влади та бізнес-структурах, які здобули навички та знання з управління людським 
ресурсом, що передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання; 
застосування наукових підходів спрямованих на формування повного комплексу фахових компетенцій, що дають 
можливість випускникам здійснювати управлінські функції в органах влади, публічних установах, громадських 
організаціях, бізнес структурах.
Формування та розвиток теоретичних знань та практичних навичок щодо адекватного застосування комплексу 
чинників забезпечення ефективності управління персоналом в органах публічної служби та бізнесу на мікро-, мезо- і 
макрорівнях. Формування та викладання значної частини практико-орієнтованих освітніх компонент шляхом тісної 
співпраці з представниками влади та бізнесу, широко використовуючи інструментарій інтерактивної методики. 
Можливість участі здобувачів вищої освіти та викладачів у міжнародних проектах, програмах міжнародної 
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академічної мобільності тощо.
Постійне покращення компетентнісно-практичного потенціалу науково-педагогічного складника ОП шляхом 
застосування у процесі організації роботи викладачів принципу «lifelong learning» і ін.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Згідно зі стратегією ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), 
місія Університету: «Визначати і реалізувати освітні та наукові стандарти; формувати особистість – носія 
інтелектуального та інноваційного потенціалу, генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ». Стратегічними 
цілями його є забезпечення високої якості освітнього процесу; поглиблення інтеграції у світовий освітній та 
науковий простір; створення сучасної соціальної, інформаційно-комунікаційної та освітньо-наукової 
інфраструктури; формування інтелектуальної еліти; підвищення інноваційного потенціалу; підготовка 
висококваліфікованих кадрів, яких потребує суспільство та держава; досягнення найвищих світових стандартів та 
глобалізація наукових досліджень. Такі ж цілі покладено в основу стратегії розвитку факультету управління 
фінансами та бізнесу (http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/STRATEHIYA_-FUFB_2020-2025.pdf) 
та стратегії розвитку кафедри економіки та публічного управління (http://financial.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Stratehiia-ET-2020.pdf). Цілі ОП відповідають місії та стратегії Університету в напрямах 
підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку 
суспільства та економіки; підготовки висококваліфікованого та затребуваного фахівця на ринку праці, за всіма 
освітніми рівнями; рівноправного входження до світової та європейської освітньо-наукової спільноти.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були 
враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Для того, щоб максимально врахувати інтереси та пропозиції здобувачів проводяться зустрічі студентів з 
викладачами-розробниками даної програми. На заняттях регулярно відбувається безпосередній обмін досвідом між 
студентами та викладачами, оскільки здобувачі часто вже встигають пройти різноманітні стажування та практики (в 
ч. і закордоном), а що стосується студентів заочної форми навчання, то частина із них вже працює на посадах, 
пов’язаних із ОП, зокрема Божко Юлія працює у «ProsteerGroup» на посаді «HR менеджер», Ігнатченко Тетяна 
працює в «EPAM» на посаді «дослідник з залучення талантів», Богоніс Марта працює на посаді інспектора з 
інформаційної політики Відділу культури та інформаційної політики Давидівської сільської ради ОТГ і ін. Здобувачі 
першого випуску для подальшої співпраці будуть включені до робочої групи ОП. Позиції та інтереси здобувачів ОП 
враховуються задля об’єктивності та з метою подальшого удосконалення цілей і програмних результатів навчання 
даної ОП, зокрема за результатами анкетування. Для отримання зворотнього зв’язку від здобувачів вищої освіти 
була відкрита електронна скринька (krasunihr@ukr.net), на яку можливо відправити усі зауваження і побажання до 
ОП. Саме такий підхід забезпечує безпосередню участь здобувачів вищої освіти у розробці та в подальшому 
вдосконаленні даної ОП.

- роботодавці

Дана освітньо-професійна програма доступна до перегляду потенційними роботодавцями на сайті факультету 
управління фінансами та бізнесу (https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/OSVITNI-PROHRAMY-
NAVCHAL-NI-PLANY.pdf).
Відбуваються також зустрічі з роботодавцями в Університеті під час щорічних «Днів кар’єри» та на факультеті 
(організовуються регулярні зустрічні із потенційними працедавцями). Важливою формою комунікації також 
виступає переддипломна практика студентів, що дає змогу отримати відгуки і пропозиції щодо вдосконалення 
програми і працевлаштування її випускників. 
Так, на сьогоднішній день кафедра вже має налагоджену співпрацю щодо проходження практики та потенційного 
працевлаштування із такими установами та організаціями: Львів ІТ кластер; Львівська обласна рада; департамент 
внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації; товариство з обмеженою 
відповідальністю «ЮРГ Галичина»; ПП «Лата», ПП «Лео Кераміка», ТзОВ «ІНОКСОФТ»; головне управління 
Пенсійного фонду України у Львівській області; Львівський міський центр зайнятості; Міжрегіональне управління 
Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях, і ін. За 
словами директора ТзОВ «ЮРГ Галичина» І.Д. Антощука: «Розроблена освітньо-професійна програма її професійна 
складова є запорукою створення реальної системи інтегрованих управлінських знань студентів».

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти як стейкхолдера у формулюванні цілей та програмних результатів ураховані 
наступним чином: 
академічна спільнота університету: НПП (у тому числі їх наукові інтереси, досвід підвищення практичної 
кваліфікації та роботи) разом із партнерами залучають до формування навчального плану, складання переліку 
навчальних дисциплін, розробки та наповнення навчальних і робочих програм дисциплін, конкретизації цілей та 
ПРН, процедур оцінювання РН й перспектив подальшого вдосконалення ОП. За підсумками наукових семінарів 
кафедри, де заслуховують доповіді викладачів та студентів, роблять висновки про необхідність внесення змін і 
доповнень до змісту навчальних дисциплін тощо;
академічна спільнота інших ЗВО: співпраця членів випускової кафедри із відповідними кафедрами інших ЗВО (НУ 
«Львівська політехніка», НАДУ при Президентові України та її регіональних інститутів, Львівський державний 
університет безпеки життєдіяльності ДСНС України) задля виокремлення унікальних аспектів ОП, спрямованих на 
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формування фахових компетентностей (ФК13-18) та ПРН (ПРН 25-31).
Кафедра виступає співорганізатором щорічної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного 
управління», де здобувачі беруть участь із доповідями. Також кафедра вже третій рік співпрацює із 
Західноукраїнським дослідницьким центром з європейських студій ЛНУ ім. Івана Франка, в межах якого 
проводиться ряд науково-практичних заходів за тематикою «Розроблення доказової публічної політики». 

- інші стейкхолдери

Підтримку для ОПП надають і місцеві органи публічної влади, виступаючи і у якості потенційних працедавців, і як 
вигодо-набувачі кінцевого продукту освітньої програми. Вони зацікавлені у залученні кваліфікованих кадрів з 
управління персоналом, впровадженні нових підходів щодо здійснення політики людських ресурсів з метою 
підвищення ефективності реалізації публічної політики держави на місцевому рівні. Так, зі слів заступника голови 
Львівської обласної ради Ю.І. Гудими: «Програма спрямована на формування цілісного бачення HR-системи та її 
складових, розуміння стратегічної ролі та функції управління персоналом в органах публічної влади і бізнесі. 
Завдяки широкому спектру умінь та компетентностей випускники програми вигідно будуть виділятися на ринку 
праці». А директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної 
адміністрації відзначає, що теоретичне та практичне значення розробленої освітньо-професійної програми свідчить 
про належне забезпечення підготовки фахівців, що пов’язано з вирішенням стратегічних завдань управління 
персоналом в державних органах влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. 
Також, своє зацікавлення та підтримку підготовки в ЛНУ даних фахівців висловлює керівництво Турківської 
районної ради, Давидівської ОТГ та ін.. Важливу роль в освітньому процесі відіграє співпраця із ЗВО як України, так 
і за-закордону, оскільки через обмін досвідом зростає якість наданих освітньо-наукових послуг.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Останніми роками подальший розвиток української економіки  вимагає наявності висококваліфікованих фахівців з 
управління персоналом. Західний регіон України характеризується доволі великою часткою сфери послуг, що 
ставить перед найманим персоналом ще більші виклики. Про актуальність проблеми та про усвідомлення 
працедавцями необхідності якісного управління персоналом говорить організатор щорічного Forum West В. 
Глащенков: «потрібно подумати про те, які умови праці створити, який клімат у колективі і т.п…». Спостерігається 
постійне збільшення підприємств з іноземними інвестиціями, які поряд із новими технологіями ставлять нові 
«західні» вимоги до власного персоналу. Часто, нестачу необхідних знань вони компенсують за рахунок додаткового 
навчання – тренінгів, майстер-класів тощо, а це, збільшує витрати бізнесу, утруднює досягнення поставлених цілей. 
Також існує потреба у фахівцях з управління персоналом в органах публічної служби, в яких часто таку функцію на 
себе беруть відділи кадрів, які не мають технічної та фахової спроможності виконувати усі функції щодо управління 
людськими ресурсами. Відтак, кафедра перебирає функцію платформи з підготовки відповідних фахівців. А наша 
співпраця із партнерами-працедавцями, постійне удосконалення науково-викладацького складу забезпечить 
підготовку висококваліфікованих фахівців, які поповнять дефіцит відповідних кадрів та підвищать ефективність 
діяльності як бізнес-структур, так і органів публічної служби для регіонального ринку праці. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Сучасних висококваліфікованих фахівців з управління персоналом потребує більшість підприємств, установ та 
організацій як Західного регіону, так і України в цілому. Проблема полягає у тому, що довгі десятиліття керівництво 
як бізнес-структур, так і органів публічної влади не хотіло визнавати (а деякі і сьогодні) необхідності у застосуванні 
нових підходів та технологій управління персоналом. Однак, чим дужче Україна почала входити у світовий ринок, 
інтегруватись із Європейським Союзом, тим явнішою ставала така потреба. На сьогоднішній від день правильної 
політики управління персоналом залежить конкурентоздатність підприємств, їхня можливість швидкої адаптації до 
змінного перманентно-кризового зовнішнього середовища, від цього залежить якість впроваджуваних політик 
керуючих органів. Західна Україна знаходиться в безпосередній близькості з ЄС, а відтак, регіон одним із перших 
завжди починає відчувати необхідність у змінах. І якщо ще в центральних органах влади ситуація трохи краща, то у 
місцевої влади набагато більша потреба у застосуванні якісно нових підходів до кадрової політики. Підготовка ж за 
ОП таких спеціалістів може суттєво допомогти у вирішенні даної проблеми. Підтвердженням цього є широка 
підтримка ОП представниками місцевої влади та адміністрації, органів місцевого самоврядування, бізнесу, постійне 
проведення спеціалізованих заходів, таких, як форум «Управління персоналом: ефективна стратегія для власників», 
«Львів HR комітет», «HR Today» і ін.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

В процесі визначення та формування цілей і програмних результатів ОПП враховано досвід підготовки фахівців 
вітчизняних і закордонних закладів вищої освіти: освітньо-професійна програма «Управління персоналом» другого 
магістерського рівня Інституту підготовки кадрів державної служби занятості України (http://ipk.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/Upravlinnia-personalom.pdf); Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та 
організаційний розвиток» другого рівня вищої освіти Українського католицького університету 
(https://cutt.ly/RfKYlfV); Human resource program (https://www.imd.org/imd-reflections/corporate-reflections/human-
resource-program/ – ІMD, Швейцарія); Human Resources Degree Programs 
(https://www.accreditedschoolsonline.org/human-resources-degree/ – «Accredited Schools Online», міжнародна 
спільнота).
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При розробці ОПП до уваги брались навчальні плани підготовки магістрів, переліки дисциплін, робочі та навчальні 
програми, основні вектори вітчизняних та закордонних наукових досліджень, здійснювалась оцінка освітніх 
компонентів тощо. Керівництво й окремі науково-педагогічні працівники факультету управління фінансами та 
бізнесу тісно співпрацюють з колегами з інших українських та закордонних університетів, зокрема: здійснення 
спільних наукових досліджень та публікацій, участь у реалізації проектів та тем, здійснення стажувань та інших 
видів академічної мобільності, проведення спільних публічних заходів. Це дало змогу адаптувати кращий досвід при 
формуванні даної ОПП.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування другого (магістерського) рівня 
освіти був відсутній на момент відкриття Освітньо-професійної програми у 2019 році. 
Стандарт затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 04.08.2020р. №1001. Продовж серпня-вересня 
2020 року Освітньо-професійна програма «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» 
оновлена, приведена у відповідність до Стандарту, розглянута проєктною групою спільно з стейкхолдерами (з 
відповідними рецензіями) і здобувачами вищої освіти, затверджена Вченою радою факультету управління 
фінансами та бізнесу (Протокол №1 від 28.08.2020р.) та Вченою радою Університету (Протокол №87/9 від 
01.09.2020р.)

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання під час розробки ОП УП у 2019 р. формували відповідно до чинних на той час вимог 
восьмого рівня НРК, затвердженої Постановою КМ України від 23.11.2011 року № 1341. Згідно з Постановою КМ 
України № 509 від 12.06.2019 р. внесені зміни до Національної рамки кваліфікацій. Так, другий (магістерський) 
рівень вищої освіти відповідав восьмому (з 2020 р. – сьомому) рівню НРК і вимагає досягнення здобувачем: 
здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі публічного управління та адміністрування або 
у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог.
Змістовне наповнення програмних результатів відповідає вимогам за такими дескрипторами:
ПРН1. Демонструвати базові знання та розуміння категорій і законів управління, причинно-наслідкових та 
функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях управління.
ПРН2. Вміти використовувати методи та правила управління інформацією та роботу з документами за професійним 
спрямуванням. 
ПРН8. Знати місце і значення управлінських систем у вирішенні проблем стійкого розвитку публічних 
адміністрацій, установ, організацій, суб’єктів господарювання в контексті забезпечення їх соціальної, економічної та 
екологічної відповідальності.
ПРН9. Володіти базовими категоріями та новітніми теоріями, демонструвати знання методів і функцій HR-
менеджменту, а також сучасних концепцій лідерства.
ПРН14. Володіти навичками на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти 
достатню кількість альтернативних рішень, проводити моніторинг змін в законодавстві, орієнтуватися у системі і 
змісті нормативних актів для забезпечення правомочності управлінських рішень. 
ПРН17. Здійснювати оцінювання результатів діяльності персоналу в процесі його використання.  ПРН19. 
Використовувати принципи формування системи адаптації персоналу.
ПРН20. Здійснювати стратегічне і повсякденне планування діяльності публічних адміністрацій, бізнес-структур; 
організаційне проектування; визначити пріоритети у справах, делегувати повноваження та відповідальність, вести 
облік і аналіз робочого часу; організовувати процес виконання завдань відповідно до принципів управління; 
дотримуватись режиму роботи та відпочинку, підтримувати працездатність працівників та власну працездатність.
ПРН21. Демонструвати навички поєднання усіх видів ресурсів, організовування колективної праці щодо досягнення 
місії організації.
ПРН24. Застосовувати набуті знання щодо фактів, методів, правил і принципів функціонування суб’єктів управління 
та адміністрування у конкретних практичних ситуаціях.
ПРН28. Здатність організовувати підготовку, презентації та поширення спеціалізованої інформації про діяльність 
публічної адміністрації, бізнес-структури, використовуючи комунікаційні PR-технології.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

0
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Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

24

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП повною мірою відповідає предметній області спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 
Складова циклу фахової підготовки, що забезпечує глибинні знання зі спеціальності, містить навчальні дисципліни, 
які поглиблюють знання і розуміння теоретичних, методологічних та практичних основ ділового адміністрування; 
забезпечують формування наукового світогляду і знань із технологій та методів управління змінами в організаціях; 
вивчають особливості функціонування організацій в умовах безперервних змін («Ділове адміністрування»); 
дозволяють сформувати у здобувачів сучасну систему знань про природу та теоретичні засади технології публічного 
адміністрування, з урахуванням процесів модернізації публічного управління в Україні, та виробити вміння 
застосовувати сучасні управлінські технології та інструментарій у практиці публічного адміністрування, в тому числі 
при наданні публічних послуг («Технології публічного адміністрування та бізнес-адміністрування», «Управління 
змінами»); дозволяють сформувати здатність досліджувати та розв’язувати складні проблеми стратегічного 
управління, його інституційного та організаційного забезпечення в системі публічного управління та 
адміністрування («Стратегічне управління персоналом», «Система оцінювання та мотивації персоналу»).
Метою викладання нормативної компоненти («Комунікації і ділова мова в управлінні») є формування вміння 
аналізувати та оцінювати державну комунікативну політику в різні історичні періоди; практично застосовувати 
комунікативні моделі та їх технологічний потенціал; проводити взаємозв’язок між політичними процесами, що 
відбуваються в суспільстві; оволодіння методикою порівняльного аналізу різних типів комунікативної діяльності; 
ознайомлення з практичними прийомами організації ефективного публічного мовлення та можливостями їх 
застосування. Вибіркові компоненти ОП торкаються вужчих областей сфери управління, забезпечують формування 
комплексних знань щодо розвитку персоналу організації, які пов’язані з цілеспрямованим впливом на працівників 
організації для забезпечення її ефективного функціонування та підвищення конкурентоспроможності на ринку з 
одночасним збагаченням інтелектуального, творчого і культурного потенціалу працівників, задоволенням їхніх 
потреб у професійному навчанні, плануванні трудової кар’єри та професійно-кваліфікаційному просуванні («Тренінг 
в роботі HR-менеджера з персоналом організації», «Розвиток персоналу організації: від адаптації до побудови 
ефективної кар’єри»).
Комплекс теоретичних знань і практичних навичок, спрямованих на оволодіння уміннями ефективного 
професійного спілкування, відпрацювання навичок управління кліматом відносин в організації, засвоєння прийомів 
недирективного управління діалогом, контролювання розвитку і течії управління персоналом, формується у 
результаті вивчення дисциплін «Технології управління персоналом», «Інноваційні технології розробки, 
обґрунтування і прийняття кадрових рішень», «Розв’язання конфліктів як функція HR-менеджера»).

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачем вищої освіти забезпечується академічною мобільністю 
здобувача, в тому числі можливістю проходження практики у вітчизняних та закордонних організаціях, вибору 
здобувачем різних форм навчання (очна чи заочна), вибору тематики наукового дослідження (курсова робота, 
магістерська робота, підготовка наукової статті чи тез на конференцію). 
Для здобувача вищої освіти також існує можливість вибору дисциплін. Дисципліни вільного вибору студента 
орієнтовані на забезпечення його освітніх й наукових інтересів та культурних потреб, з урахуванням власних потреб 
та інтересів, щодо майбутньої фахової діяльності. Студенти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, що 
становить не менше, як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС ОП.
Формування індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в «Положенні про організацію освітнього процесу» 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Тимчасовому положенні про 
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка 
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), Положенні Про порядок 
забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у ЛНУ імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf), «Положенні про визнання та 
перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ ім І. Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

У «Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
затвердженого Вченою радою університету протокол №50 від 31.05.2018 р. зазначено, що вибіркові навчальні 
дисципліни запроваджуються, як правило у формі спеціальних навчальних курсів для поглиблення 
загальноосвітньої, фундаментальної та фахової (теоретичної та практичної) підготовки. 
Відповідно до Положення “Про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних 
дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка”, ухваленого Вченою Радою Університету 
від 27.11.2019 року (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf), з метою задоволення 
освітніх і кваліфікаційних потреб деканат факультету ознайомлює студентів із порядком, термінами та 
особливостями запису та формуванням груп для вивчення навчальних дисциплін вільного вибору. Перелік 
дисциплін вільного вибору затверджують на Вченій раді факультету. Перелік та опис вибіркових дисциплін 
публікується до 1 січня поточного року на веб-сторінці факультету та кафедри. 
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Студенти освітнього рівня «магістр» здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору на 
початку 1-го навчального семестру протягом 8 днів. Заяву на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору 
заповнюють і залишають у деканаті. Водночас студенти здійснюють електронну реєстрацію на вибіркові дисципліни 
на веб-сторінці Університету. Вчена рада факультету затверджує перелік дисциплін вільного вибору студентів на 
підставі поданих заяв здобувачів та за умови дотримання порядку вибору навчальних дисциплін. Обрані дисципліни 
вносяться до індивідуального навчального плану здобувачів вищої освіти. 
Обсяг кожної вибіркової компоненти становить 4 кредити. Магістри 1 курсу у І семестрі обирають 1 дисципліну 
вільного вибору (4 кредити), у ІІ семестрі - 2 дисципліни (8 кредитів), на 2 курсі у ІІІ семестрі обирають 3 
дисципліни (12 кредитів).
Здобувач може глибше ознайомитися із змістовним наповненням цих дисциплін на кафедрі економіки та 
публічного управління, яка забезпечує читання відповідних курсів, і зробити усвідомлений вибір з урахуванням 
особистих наукових інтересів. Перелік та анотації/силабуси навчальних дисциплін за вибором («Теорія і практика 
кадрового консультування», «Основи тайм-менеджменту», «Управління брендом роботодавця», «Технології 
управління персоналом», «Лідерство і team-building», «Професійний коучинг» і т.д.) розміщені на веб-сторінці 
кафедри економіки та публічного управління (https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-
upravlinnya). Вони є доступними здобувачам вищої освіти для ознайомлення.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Обов’язковою компонентою освітньо-професійної програми «Управління персоналом в органах публічної влади та 
бізнес-структурах» є виробнича (переддипломна) практика (3 кредити ЄКТС) та виробнича практика (6 кредитів 
ЄКТС). Організацію, навчально-методичне забезпечення та виконання програми практики забезпечує кафедра 
економіки та публічного управління, яка розробляє Методичні рекомендації щодо проходження та захисту двох 
видів практики (https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya).
Практична підготовка здобувачів вищої освіти дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої 
професійної діяльності, зокрема здатність використовувати знання, уміння й практичні навички в галузі трудових 
відносин, нормування, організації, фізіології та психології праці для підвищення ефективності управління 
людськими ресурсами; адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування органів влади та 
суб’єктів господарювання; застосовувати набуті знання щодо фактів, методів, правил і принципів функціонування 
суб’єктів управління та адміністрування у конкретних практичних ситуаціях.
При цьому відбувається тісна співпраця з роботодавцями у формулюванні цілей і завдань практичної підготовки, 
визначенні її змісту шляхом пошуку баз практики та формуванні програми практики.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Соціальні навички (soft skills) є професійно необхідними для здобувача вищої освіти. ОП дозволяє забезпечити 
набуття упродовж періоду навчання таких soft skills: оволодіння уміннями здійснювати дослідницьку та інноваційну 
діяльність під час управління персоналом на різних рівнях організаційної структури (особливо освітній компонент 
«Основи вироблення політики та прийняття рішень»), розвиток професійного самовдосконалення, творчого 
мислення та пошуку нестандартних управлінських рішень («Прийняття індивідуального та групового рішення: 
стратегії, тактики, техніки»), мислити креативно та критично, мати навички самоаналізу (самоменеджменту) та 
тайм-менеджменту («Основи тайм-менеджменту»), критично оцінювати наслідки продукованих ідей, розуміти 
детермінанти впливу на спілкування з представниками інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня на 
засадах цінування різноманітності, мультикультурності та поваги до них («Комунікації і ділова мова в управлінні»), 
застосування сучасних концепцій лідерства («Лідерство і професійна успішність», «Лідерство і team-building»), 
комунікативна компетентність («Іноземна мова за професійним спрямуванням». Наведені soft skills відповідають 
таким цілям ОПП: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми, брати на себе відповідальність і працювати в 
критичних умовах у сфері управління людськими ресурсами, здатність логічно і креативно мислити та продукувати 
нові ідеї, працювати в команді, управляти своїм часом, вдосконалювати комунікативні якості та набувати лідерських 
якостей.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за цією спеціальністю відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, що включають у себе як аудиторну, так і самостійну роботу. 
Загальний бюджет навчального часу для денної та заочної форм навчання складає 90 кредитів ЄКТС (2700 годин), з 
яких обсяг аудиторних годин для денної форми становить 720 годин (27%), а обсяг самостійної роботи здобувачів 
становить 1980 годин (73%). Для заочної форми навчання обсяг аудиторних становить 332 годин (12%), а обсяг 
самостійної роботи здобувачів становить 2368 годин (88%).
У магістрів порівняно з іншими освітніми рівнями набагато менше аудиторного навантаження. Це пов'язано з 
необхідністю виділення більшої кількості часу на підготовку та написання кваліфікаційної (магістерської) роботи. 
Попри те, що навчання передбачає здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти та засвоєння основних 
курсів, ключове місце залишається за підготовкою кваліфікаційної роботи. Тому важливе значення має відведення 
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додаткового часу на консультації з науковим керівником. Кваліфікаційна (магістерська) робота має засвідчувати 
здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі публічного управління та адміністрування, що передбачає 
проведення досліджень та здійснення інновацій. 
Розподіл годин аудиторних занять на тиждень для студентів денної форми навчання становить: І семестр - 18 год.; ІІ 
семестр - 18 год.; ІІІ семестр - 18 год. Співвідношення аудиторних годин до годин самостійної роботи становить в 
освітньому плані денної форми навчання – 0,36, заочної форми навчання – 0,14.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

При дуальній освіті поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в 
установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.
ОПП програма Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах не передбачає підготовки 
здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, однак містить окремі її елементи. На факультеті управління 
фінансами та бізнесу постійно проводяться зустрічі викладачів-практиків, а також експертів, дипломатів та 
державних діячів зі студентами. Інформація та короткі прес-релізи проведених зустрічей та заходів міститься в 
рубриці “Новини” на сайті факультету управління фінансами та бізнесу: https://financial.lnu.edu.ua
До викладання окремих модулів залучаються практичні фахівці, роботодавці, стейкхолдери. Кафедра економіки та 
публічного управління систематично організовує ділові зустрічі та навчальні візити студентів в органи публічної 
влади, бізнес-структури, рекрутингові компанії. Інформація про результати таких візитів міститься в рубриці 
“Новини” на веб-сторінці кафедри економіки та публічного управління факультету: 
https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://financial.lnu.edu.ua/admission/pravyla-pryyomu 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Згідно з Правилами прийому, оприлюдненими на офіційному сайті Університету (https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/rules_2020-add-04.pdf), до магістратури ЛНУ ім. Івана Франка на конкурсній основі 
приймають громадян України, які здобули освітньо-кваліфікаційний ступінь бакалавра або рівень спеціаліста. 
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який обчислюється як сума балів (конкурсний бал), 
отриманих під час складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, фахового вступного випробування, 
середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється 
вступ.
Програми вступних випробувань в магістратуру за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом в 
органах публічної влади та бізнес-структурах» розміщені на сайті факультету управління фінансами та бізнесу
https://financial.lnu.edu.ua/admission/dlia-vstupnykiv-do-mahistratury

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється документами:
Тимчасове положення про порядок академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. Івана Франка від 
27.01.2016 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); Положення про 
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ ім. Івана Франка від 
20.06.2019 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf); Положення про 
організацію освітнього процесу у ЛНУ імені І. Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf); Правила прийому до ЛНУ імені І. Франка у 2020 році (http://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/rules_2020.pdf); Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих 
навчальних закладах документів про вищу освіту ЛНУ імені І. Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/11/reg-foreign_diploma.pdf).
Здобувач другого рівня вищої освіти має право на перерву у навчанні в рамках реалізації права на академічну 
мобільність (Постанова КМУ від 12.08.2015 р. № 579), на навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у 
тому числі іноземних держав). Рішення щодо надання в такому випадку академічної відпустки приймає Вчена рада 
факультету. Перезарахування дисциплін (кредитів, результатів навчання) після стажування в рамках академічної 
мобільності відбувається у порядку встановленому Постановою КМУ від 12.08.2015 р. № 579 та Вченою радою 
факультету.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Випадків участі здобувачів другого рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом 
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в органах публічної влади та бізнес-структурах» в академічній мобільності з перезарахуванням навчальних 
дисциплін ще не було, оскільки програма відносно нова і даний напрямок співпраці з іншими ЗВО тільки 
налагоджується.
Однак, є досвід участі у семінарі закордоном. Так, магістр освітньої програми «Управління персоналом в органах 
публічної влади та бізнес-структурах» Інна Федотова з 4 по 18 вересня 2019 року була учасником семінару «Нові 
методи роботи громадянських проектів у публічному просторі» за запрошенням Projekthaus Potsdam у місті Потсдам 
(Німеччина). Основна тема семінару: методи роботи громадських ініціатив з медіа. Основна ідея проекту - 
проектний / семінарний / робочий тиждень, на якій люди навчаються створювати громадянські ініціативи і робити 
Соціальні Центри. Основна тема: креативні і освітні методи цивільних проектів у публічному просторі. У межах 
навчального семінару Інна Федотова спільно з учасниками (13 учасників) відвідували хороші і цікаві проекти (Best 
practice), обмінювалися досвідом, знайомились з Потсдамом / Берліном, німецькою історією, соціальним містом. У 
межах семінару також відбувся інформаційний вечір про ситуацію в Україні.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, які були одержані здобувачами у неформальній освіті в ЛНУ регламентується 
«Порядком визнання у ЛНУ ім. Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній 
освіті» від 30.01.2020 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf).
В складі ЛНУ ім. Івана Франка діє Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, де здобувачі-
магістри мають можливість відвідувати різноманітні освітні курси  (https://ipodp.lnu.edu.ua/academics/sertyfikatsijni-
kursy), в тому числі мовні курси (семестрові курси з різних іноземних мов, курси розмовної англійської мови English 
Speaking Club і ін.), комп’ютерні курси (IT в освіті), курси підвищення психологічної компетенції (Школа для 
дорослих «Тренерська майстерня»). Також, здобувачі можуть брати участь у додатковому навчанні інших 
структурних одиниць. До прикладу, у травні 2020 р. в ЛНУ ім. Івана Франка розпочалась он-лайн сертифікатна 
програма  "Доказова публічна політика: кращі практики ЄС" (https://financial.lnu.edu.ua/news/on-layn-sertyfikatna-
prohrama-dokazova-publichna-polityka-krashchi-praktyky-yes). Про ці та інші курси повідомляють на сайтах, 
розсилають через корпоративну пошту усім стейкхолдерам.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Кафедрою економіки та публічного управління, відповідно до встановлених в Університеті процедур, запроваджена 
система для визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті. Сутність даної системи полягає в 
тому, що здобувачам ОП за участь у проведенні кафедральних, факультетських, університетських заходів та заходів 
іншого формату, що відносяться до неформальної освіти відповідно до змісту окремих профільних дисциплін, ці 
заходи зараховуються як виконання індивідуальних завдань за умови їх належного підтвердження або як додаткові 
(стимулювальні) бали до підсумкової оцінки. Запропонована система була застосована до здобувачів за участь у 
наукових заходах кафедри. 
Такі студенти-магістри як Божко Ю, Іванус А, Ігнатченко Т, Стефанишин Я. беруть участь у навчанні на он-лайн 
сертифікатній програмі "Доказова публічна політика: кращі практики ЄС", яка реалізується Західноукраїнським 
дослідницьким центром з європейських студій в межах проекту Жана Моне (ERASMUS+) https://cutt.ly/PfK1wIX 
Також 24 вересня 2020 року студенти-магістри спільно з викладачами взяли участь у «Дні відкритих дверей», що 
проводився Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у 
Львівській та Закарпатській області 
https://www.facebook.com/186190808585190/photos/a.186214375249500/840395843164680/?type=3&theater.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Вибір форм та методів навчання і викладання за ОП зумовлений особливостями досягнення ПРН, що потребує 
виконання навчальної роботи і наукових досліджень у частині фахової підготовки. Форми та методи навчання і 
викладання визначені у Положенні про організацію освітнього процесу у ЛНУім.І.Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) Дисципліни викладаються з 
активним використанням сучасних інноваційних форм та методів навчання (пошуковий семінар (семінар-
дослідження), робота в групах, тренінги, ділові ігри, ситуативне моделювання, кейс-методи, ІНДЗ і їх обговорення, 
презентація наукових доповідей, дискусії, мозкові штурми, аналіз кейсів). Викладання проводиться з 
використанням мультимедійних засобів. Активно використовуються змішані форми навчання, засоби комунікацій 
та платформи дистанційного навчання. Дистанційна комунікація здійснюється засобами комунікації, вбудовані до 
системи управління навчанням (LMS), електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram), відеоконференції 
(MSTeams, ZOOM, GoogleMeet), форуми, чати. Викладачі активно використовують віртуальне навчальне середовище 
Moodle для тестування та розміщення навчальних матеріалів. Забезпечується авторизований доступ студентів до 
інформаційно-комунікаційних інструментів дистанційного навчання. (Тимчасовий порядок організації та 
проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних 
технологій у ЛНУім.І.Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf).
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Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Форми та методи навчання та викладання за ОП відповідають студентоцентрованому підходу, націленому на 
поглиблення практичних знань студентів, посилення компетентнісної складової навчання (навчання проводиться на 
засадах проблемно-орієнтованого підходу з використанням сучасних освітніх технологій (проблемні, оглядові, 
бінарні, лекції-конференції), у т.ч за участі фахівців-практиків із проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, 
модерацій), можливість вибору місця та тематики практик, а також реалізації власних інтересів в процесі підготовки 
кваліфікаційної роботи). Програми курсів передбачають форми контролю, що відповідають інтересам студентів. 
Наприклад, викладач може змінювати форми поточних чи підсумкових завдань на користь одного з видів, 
враховуючи симпатії здобувачів: усне опитування, тестування, письмові розширені питання.  Студентоцентрований 
підхід регламентує «Положення про Студентське самоврядування» (http://students.lnu.edu.ua/self-
government/regulation/). Представники студентства є членами Вченої Ради факультету, де мають право обговорень, 
пропозицій, голосу. Періодично проводиться опитування студентів щодо якості навчання та кваліфікації викладачів, 
що регламентується відповідним Положенням (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Опитування студентів щодо методів навчання засвідчує високий 
рівень їх задоволення, зокрема: щодо форм (методів) проведення лекцій – повністю влаштовує 33,3% і радше 
влаштовує 66,7%; форм (методів) проведення семінарських занять – 16,7% і 83,3%.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Відповідність ОП принципам академічної свободи, можливість впливу студента на свою освітню траєкторію 
регламентують Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних 
дисциплін, Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти.
Методи навчання та викладання на ОП базуються на принципах свободи і творчості, можливості створення власного 
іміджу та вдосконалення його складових, уміння встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати 
власну кар’єру. Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім.І.Франка» освітня 
діяльність спрямована на створення умов для особистого розвитку, творчості і самореалізації студентів, формування 
освіченої, гармонійно-розвиненої особистості. Академічна свобода передбачає право студентів отримувати ті знання, 
які відповідають їх здібностям, потребам. Студенти мають змогу засвоювати ПРН у формі самостійної роботи, що 
передбачає можливість самостійного вибору методів навчання. Студенти та наукові керівники пропонують теми 
курсових і магістерських робіт, обговорюють у форматі відкритої дискусії на засіданні кафедри та Вченої ради 
факультету.
Викладачі, враховуючи принципи академічної свободи, формують зміст навчального матеріалу, проводять вибір 
педагогічних прийомів та засобів під час аудиторних занять, обирають форми контролю (усна, письмова, 
комбінована, дистанційне тестування). Так, НПП формують і удосконалюють робочі програми курсів на власний 
розсуд із врахуванням вимог сьогодення.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

ОП та навчальний план підготовки здобувача другого рівня вищої освіти розміщені у вільному доступі на веб-
сторінці факультету управління фінансами та бізнесу (https://financial.lnu.edu.ua). На сторінці випускової кафедри 
(https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya) розміщено робочі і навчальні 
програми, силабуси (починаючи з 2020 року) освітніх компонент, завдання для ІНДЗ та самостійної роботи, засоби 
діагностики знань, які забезпечують глибинні знання. Програми та силабуси дисциплін містять коротку анотацію 
дисципліни, мету та цілі, інформацію про автора (авторів) курсу, обсяг дисципліни, очікувані результати навчання та 
критерії оцінювання, переліки рекомендованої літератури (або посилання на ресурси, де вони розміщені), а також 
форму підсумкового контролю. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім.І.Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) викладачі упродовж перших двох 
тижнів навчання інформують здобувачів вищої освіти щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, 
порядку і критеріїв оцінювання. Також для учасників освітнього процесу проводяться відповідні консультації, на 
яких вони можуть отримати необхідну, детальну інформацію щодо навчального процесу.
Інформація щодо цілей, змісту й очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів надається також із урахуванням Положення про контроль та оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Необхідним напрямком реалізації ОП є проведення наукових досліджень. Синтез навчання з дослідженнями у 
магістрів відбувається через їх залучення до науково-дослідної діяльності кафедри. Одержання студентами 
компетентностей молодого науковця є важливим для їх подальшої реалізації на керівних посадах. Для прийняття 
рішень вони застосовуватимуть критичний аналіз та синтез, моделювання тощо. Поєднання навчальної та 
дослідницької складової сприяє здатності оперувати даними, впроваджувати інновації, реалізовувати ефективну 
політику з управління персоналом. 
Важливим науковим майданчиком для студентів є науковий гурток «Управлінець». В межах реалізації двох 
наукових тем (0117U000896 та 0117U001230) під керівництвом викладачів студенти беруть участь у наукових 
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заходах, конференціях, публікують власні наукові роботи.
Важливим напрямком поєднання навчання і досліджень є участь кафедри у реалізації міжнародного проекту 
«Western Ukrainian Research Center in European Studies», яким передбачена студентська навчально-дослідницька 
складова. Так, здобувачі Божко Ю., Іванус А., Ігнатченко Т., Стефанишин Я. взяли участь у он-лайн сертифікатній 
програмі «Доказова публічна політика: кращі практики ЄС»  https://cutt.ly/PfK1wIX. Було проведено науковий 
воркшоп у співпраці з ПФУ та WURCES – https://cutt.ly/SgqcvRW. Здобувачі залучаються до участі регулярній 
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна парадигма публічного управління», де кафедра є 
співорганізатором – https://cutt.ly/WgqcFQZ.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу 
(п.3), Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (п.3) на основі наукових досягнень і 
сучасних практик у галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування.
Змістовне наповнення курсів відповідає сучасному рівню розвитку знань щодо публічного управління, управління 
людськими ресурсами. Постійне оновлення інформації обумовлює  систематичне оновлення змістовного 
наповнення курсів. Викладачі постійно стежать за новими науковими публікаціями в галузі та включають їх до 
переліків рекомендованої літератури. Оновлення освітніх компонентів, розширення переліку вибіркових компонент 
викладачі здійснюють на основі наукових досягнень у сфері управління, позитивних сучасних практик, які вивчають 
та здобувають за результатами стажувань, власних наукових досліджень. Нова редакція робочих програм освітніх 
компонент обговорюється на засіданнях кафедри, робочих нарадах із стейкхолдерами.
Наприклад, дисципліна «Лідерство та професійна успішність» націлена на розкриття сутності нових категорій і 
концепцій теорії лідерства, розвиває уміння визначати переваги та загрози лідерської поведінки в нинішніх умовах 
функціонування організації; дозволяє оволодіти основними інструментами лідерства. Дисципліна «Основи тайм-
менеджменту» має на меті виробити у студентів навички самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки 
пріоритетів, делегування повноважень, контролю і оцінки особистих показників діяльності, розвинути здібності 
породжувати нові ідеї, знаходити нові підходи до їх реалізації у сучасних умовах.
У ході вивчення курсів, студенти пізнають сутність нового категоріального апарату, як наприклад: аутсорсинг і 
аутстафінг, професійний коучинг, team-building, тайм-менеджмент, самобрендинг, самопрезентація.
Викладання дисциплін здійснюється із врахуванням найновіших змін у трудовому законодавстві України, а також 
програми курсів формуються на основі зарубіжного досвіду викладання (Human resource program: 
https://www.imd.org/imd-reflections/corporate-reflections/human-resource-program/; Human Resources Degree 
Programs: https://www.accreditedschoolsonline.org/human-resources-degree/ ).
В контексті виконання НДР плідною є співпраця кафедри з органами державної влади всіх ієрархічних рівнів, 
органами місцевого самоврядування в питаннях підготовки аналітичних записок. До збору та опрацювання 
інформаційно-аналітичної бази постійно залучаються студенти ОП.
Важливою у науковій складовій підготовки здобувачів є започаткована кафедрою практика проведення 
управлінських дискусійних клубів, до участі в яких активно залучаються здобувачі: «Проблеми та перспективи 
професійного розвитку державного службовця» (22.04.2019 р.). Результативною на кафедрі є студентська наукова 
робота, яка здійснюється в рамках студентського наукового гуртка «Управлінець», зорієнтованих на наукові 
дослідження сучасних тенденцій сфери публічного управління.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності ЛНУ ім. І. Франка регламентується Стратегією міжнародної діяльності ЛНУ 
(http://international.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Eng.pdf) та 
“Положенням про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів” (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_intprojects.pdf). Реалізовується дана діяльність через Internatinal Office, Програми 
міжнародних обмінів, Європейські програми і міжнародні проекти, національні програми обміну тощо. Навчання, 
викладання та наукові дослідження у межах ОП ґрунтуються на Стратегії міжнародної діяльності ЛНУ 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf). Викладачі беруть участь у міжнародних 
наукових заходах, стажуваннях, публікують результати наукових досліджень у міжнародних наукових виданнях. 
Викладачі кафедри навчались на семінарі-тренінгу в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток 
громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (навчання за темою «Формування громадянських 
компетентностей у державних службовців» для викладачів ВНЗ, що здійснюють підготовку магістрів за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»). На факультеті регулярно відбуваються конференції, 
семінари міжнародного рівня із безпосереднім залученням провідних учених з різних країн. 17-18.10.2019р. 
відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» (Капленко 
Г.В. координатор конференції).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Усі форми контрольних заходів відповідають Положенню про контроль та оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти https://cutt.ly/HfX0GXV, відповідно до законодавства у сфері вищої освіти України та 
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Положення про організацію освітнього процесу (п. 7, 8, 9) https://cutt.ly/8fX0HAG Контрольні заходи визначають 
відповідність рівня набутих магістрантами компетентностей, знань, умінь, навичок, способів діяльності. За умов 
пандемії та карантинних обмежень діє Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії 
і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ ім. І.Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf).
На ОП оцінювання знань студентів реалізується через проведення поточного та підсумкового контролю знань. 
Форми проведення поточного контролю та критерії оцінки знань під час його проведення визначаються робочою 
програмою навчальної дисципліни відповідно до робочого навчального плану. Поточний контроль здійснюється на 
практичних заняттях і передбачає перевірку рівня засвоєння здобувачем навчального матеріалу з навчальної 
дисципліни (усне або письмове опитування, експрес-контроль, виступи студентів при обговоренні питань, 
контрольні роботи, тестовий контроль, бесіди, дебати, ділові гри, захист ІНДЗ тощо). При підсумковому контролі 
(семестровому контролі) оцінюється рівень теоретичних знань та практичні навички, самостійне опрацювання тем. 
Підсумковий (семестровий) контроль – екзамен або залік (диференційований залік). 
Однією з процедур системи внутрішнього забезпечення якості освіти є контроль залишкових знань, що проводиться 
через певний період часу (3-6 місяців) після вивчення дисципліни і дає об’єктивну оцінку ПРН здобувачів вищої 
освіти. Цей вид контролю дає об’єктивну оцінку результатів навчання студента і проводиться з метою моніторингу 
якості навчання та рівня стійкості засвоєних знань здобувачів вищої освіти. Контроль проводиться у формі 
комп’ютерного тестування через певний. Цей вид контролю проводиться на університетській платформі Moodle, 
тому здобувачі відразу по закінченні тестування мають можливість отримати результати такого контролю 
Результати контролю залишкових знань обговорюються на засіданнях кафедр, Вчених радах факультету та 
Університету.
Вищезазначені форми контролю дозволяють у межах усіх навчальних дисциплін ОП перевірити досягнення ПРН. 
Оцінювання знань здійснюється паралельно за 100-бальною накопичувальною шкалою ЄКТС та 4-бальною 
національною шкалою (позитивні оцінки – «відмінно», «добре», «задовільно», негативна – «незадовільно»). Для 
кожного студента інформація про його успішність доступна у локальній мережі факультету «Деканат» при 
отриманні в деканаті відповідного логіна і пароля та створення особистого кабінету. Результати оцінювання ПРН є 
основою для прийняття рішень щодо переведення студентів на наступні курси навчання, формування розподілів 
оцінок і рейтингів студентів, а також для моніторингу ОП.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Інформацію про форми контролю подають у вигляді графіка навчального процесу, розкладу занять, контрольних 
заходів, розкладу екзаменаційних сесій який розміщують на сайті факультету. ОП передбачає такі контрольні 
заходи, як: поточний, проміжний та підсумковий контроль. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти описані у робочих програмах навчальних дисциплін, які оприлюднені на сайті кафедри 
(https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya). У робочих програмах зазначається 
кількість балів, які здобувач може отримати за виконання певного виду роботи та чіткі критерії оцінювання. Лектор 
на першому занятті доводить до відома здобувачів про форми контрольних заходів та критерії оцінювання, також 
періодично нагадує студентам про терміни кожного виду контролю. Якщо критерії оцінювання не є зрозумілими 
для здобувачів вищої освіти, тоді лектор їх переглядає і спрощує. Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів 
та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечуються: ґрунтовним підходом до їх 
планування і формулювання (контрольні заходи передбачають можливість перевірити теоретичну і практичну 
складові ОП); роз’яснювальною роботою зі здобувачами, можливістю проведення перескладань тощо; постійним 
обговоренням питань щодо організації та проведення контрольних заходів та обміном відповідним досвідом з НПП 
інших кафедр.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться викладачем до здобувачів вищої 
освіти таким чином: під час проведення першого заняття з навчальної дисципліни; для поточного контролю – 
безпосередньо на занятті перед початком проведення контролю; для проміжного контролю – на початку заняття, 
першого з вивчення змістовного модулю (логічно завершеної частини) навчальної дисципліни; для семестрового 
контролю (заліки, екзамени): на першому занятті з вивчення навчальної дисципліни, на консультації щодо 
проведення контрольного заходу, безпосередньо перед початком проведення контрольного заходу; для атестації 
здобувачів вищої освіти: програма комплексного екзамену та методичні рекомендації доводяться до здобувачів 
вищої освіти за семестр до початку атестації.
Крім того, здобувачі можуть самостійно ознайомлюватися з інформацією про форми контрольних заходів до початку 
вивчення дисциплін, яка міститься на офіційному сайті Університету (графік навчального процесу, навчальний 
план, розклад занять, робочі програми, силабуси). Студенти можуть постійно відслідковувати результати поточного 
та підсумкового контролю в Особистому кабінеті електронної системи навчання Деканат.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт станом на початок 2019/2020 навчального року був відсутній тому відповідно до ОП передбачено такі 
форми атестації здобувачів вищої освіти як комплексний екзамен та захист магістерської роботи.
Комплексний екзамен проводиться з метою перевірки відповідності результатів навчання здобувачів вищої освіти 
вимогам стандарту вищої освіти. Програма комплексного екзамену містить питання з навчальних дисциплін, які 
формують спеціальні (фахові предметні) компетентності, список рекомендованої літератури. 
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Кваліфікаційна (магістерська) робота засвідчує здатність розв’язувати складні професійні задачі і проблеми у сфері 
публічного управління, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. Кваліфікаційна (магістерська) робота перевіряється на плагіат. Кваліфікаційна 
(магістерська) робота розміщується на офіційному сторінці випускової кафедри. Деталізація вимог до 
кваліфікаційної роботи регламентується внутрішніми документами Львівського національного університету імені 
Івана Франка і факультету управління фінансами та бізнесу.
Вже у 2020 році ОП оновлено відповідно до прийнятого та затвердженого стандарту.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедури проведення контрольних заходів визначені у таких документах ЛНУ: Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf); Положення про організацію освітнього процесу в у ЛНУ ім.І.Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Положення про забезпечення академічної доброчесності у 
ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf); Положення 
про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім.І.Франка 
(https://cutt.ly/dfX00T5); Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації 
здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ ім.ІюФранка» (https://cutt.ly/TfX02uD); 
робочі програми навчальних дисциплін, програма атестаційного екзамену, методичні рекомендації щодо виконання 
та захисту кваліфікаційних робіт (на сайтах кафедр та доступні для усіх учасників освітнього процесу). Сформовані 
процедури проведення контрольних заходів передбачені у програмах навчальних дисциплін, методичних вказівках 
до виконання контрольних робіт, вимогах до виконання кваліфікаційних робіт.
Моніторинг обізнаності здобувачів вищої освіти з процедурами проведення контрольних заходів проводять: Центр 
забезпечення якості освіти, деканат факультету та кафедра. Учасники навчального процесу можуть ознайомитись з 
ним на сайті. 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Процедури врегулювання та запобігання конфлікту інтересів містить «Положення про комісію з питань етики та 
професійної діяльності ЛНУ ім.І.Франка» https://cutt.ly/ZfX06Jh, «Положення про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти» (п. 5) https://cutt.ly/afX2qkD, «Порядок повторного вивчення 
окремих дисциплін» https://cutt.ly/1fX2q3M, «Положення про екзаменаційну комісію» https://cutt.ly/DfX2wYV/. 
Об'єктивність проведення контрольних заходів забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та 
кількість питань) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки. Об'єктивність екзаменаторів 
забезпечується їх обов'язком щодо дотримання порядку проведення екзаменів, своєчасністю оцінювання та 
доведення результатів контролю. Здобувач, який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до екзаменатора 
за обґрунтованим поясненням. У випадку незгоди здобувач може звернутися з письмовою апеляцією на ім’я декана 
факультету. За цією заявою створюється комісія для приймання екзамену. У результаті розгляду апеляції оцінка 
здобувача може бути тільки залишена без змін або збільшена. Захисти курсових робіт та звітів з практик проходять 
перед комісією з 3 осіб. Об’єктивність екзаменаторів на підсумковій атестації забезпечується тим, що голова ЕК 
призначається наказом ректора Університету та є фахівцем у відповідній галузі знань. 
Під час існування даної ОП випадків оскарження об’єктивності екзаменаторів, конфлікту інтересів не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Студент не допускається до складання екзамену, якщо впродовж семестру він за змістові модулі набрав менше 25 
балів. У цьому випадку студенту у відомості робиться запис “не допущений” і виставляється набрана кількість балів. 
Допускається одноразове виконання студентом додаткових видів робіт з навчальної дисципліни (відпрацювання 
пропущених занять, перескладання змістових модулів, виконання індивідуальних завдань) для підвищення оцінок 
за змістові модулі. Відмітка про недопуск у відомості робиться на початку екзамену
Студентам, які мають з навчальної дисципліни оцінку від 1 до 49, були недопущені або не з’явилися на екзамен, 
ліквідовують академічну заборгованість відповідно до графіку ліквідації академзаборгованості.
Повторне вивчення курсу регламентується «Порядком повторного вивчення окремих дисциплін» 
https://cutt.ly/1fX2eXy. Студенти, які отримали з дисципліни семестрову оцінку «незадовільно» від 1 до 34 балів «F» 
(незадовільно з обов’язковим повторним курсом) зобов'язані написати заяву про повторне вивчення дисципліни. 
Повторний підсумковий семестровий контроль (перескладання викладачу) у формі екзамену проводиться в такій 
самій формі як і первинний. Порядок повторного проходження контрольних заходів визначено у Положенні про 
організацію освітньої процесу у ЛНУ ім. І.Франка передбачає стандартні етапи: ознайомлення з графіком 
перескладань, перескладання. 
За час існування даної ОП випадків повторного проходження контрольних заходів не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Університет регулює процес оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів, що 
здійснюється відповідно до пп.8-9 Положення про організацію освітнього процесу в Львівському національному 
університеті ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) 
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наступним чином.
У день екзамену подається апеляція на ім’я декана факультету, за фактом якої створюється комісія у складі 
представника адміністрації, відповідної кафедри, здобувача, які вивчають обставини подання апеляції.
У випадку незгоди з оцінкою з публічного захисту кваліфікаційної роботи здобувач вищої освіти має право не 
пізніше 12 години наступного робочого дня за днем оголошення результату подати апеляцію на ім’я ректора. У 
випадку надходження апеляції розпорядженням ректора створюється комісія у складі представника адміністрації, 
випускової кафедри, Центру забезпечення якості освіти для розгляду апеляції. Апеляція розглядається протягом 
трьох робочих днів після її подання.
Застосування процедури оскарження результатів контрольних заходів на даній ОП не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В Університеті наявні документи, які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності: Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ; Положення про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка; Кодекс 
академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://cutt.ly/ofX2uIH); 
Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (https://cutt.ly/nfX2itr); Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем 
вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/4fX2iE6). Дані документи 
розміщені за посиланням URL https://education-quality.lnu.edu.ua
Також питання академічної доброчесності зафіксовано у відповідних рішеннях вченої ради ЛНУ імені Івана Франка; 
відповідних рішеннях вченої ради факультету управління фінансами та бізнесу; методичних рекомендаціях щодо 
захисту атестаційних робіт тощо.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Одним із пріоритетних завдань гаранта освітньої програми, науково-педагогічних працівників є протидія проявам 
академічної недоброчесності. Одним із інструментів такої протидії є постійне інформування здобувачів вищої освіти 
про підходи до навчання та викладання на засадах взаємодовіри, взаємоповаги, порядності, чесності, об’єктивності, 
відповідальності, про дотримання в освітньому процесі та науковій діяльності Університету академічної 
доброчесності як науково-педагогічними працівниками, так і здобувачами вищої освіти, про принципи, котрі 
задекларовані в Положенні про забезпечення академічної доброчесності, Кодексі академічної доброчесності, 
Декларації про дотримання академічної доброчесності працівником Університету. З метою перевірки робіт 
учасників освітнього процесу на наявність плагіату Університет забезпечує доступ до платформ з наданням 
відповідних сервісів. Для технічного забезпечення діяльності вищезгаданої платформи призначено відповідальну 
особу в Університеті, яка безпосередньо взаємодіє з надавачем вищезазначених послуг, створює відповідні профілі 
для відповідальних осіб на факультетах, проводить консультації, навчання тощо. На факультеті призначено 
відповідальну особу, яка забезпечує технічну перевірку робіт на наявність плагіату. В Університеті надається доступ 
до платформи «Unicheck», сервіси якої дозволяють перевіряти роботи здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічних працівників на наявність плагіату.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Академічна доброчесність стає мотивацією розвитку навичок коректної роботи із джерелами інформації та 
впровадження практики належного цитування; дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних 
надбань; активізації самостійності й індивідуальності при створенні авторського твору і відповідальності за 
порушення загальноприйнятих правил цитування. Кафедра популяризує академічну доброчесність шляхом: 
проведення постійної роз'яснювальної роботи серед здобувачів ВО про необхідність дотримання академічної 
доброчесності, про загрози і ризики, викликані її порушенням; доведенням до учасників освітнього процесу 
випадків порушення академічної доброчесності; проведення днів академічної доброчесності, читання спеціальних 
лекцій; впровадження в ОП компонентів, які забезпечують набуття учасниками освітнього процесу відповідних 
компетентностей; розробка кафедрою методичних матеріалів з визначенням вимог щодо належного оформлення 
письмових робіт (кваліфікаційні роботи, курсові роботи, звіти з практик); формування завдань з використанням 
педагогічних інновацій, що сприяють розвитку творчого підходу здобувачів вищої освіти до їхнього виконання; 
ознайомлення учасників освітнього процесу з Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ 
ім.І.Франка, Кодексом академічної доброчесності ЛНУ ім.І.Франка, Декларації про дотримання академічної 
доброчесності здобувачем вищої освіти у ЛНУ ім.І.Франка (https://education-quality.lnu.edu.ua).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Університет реагує на порушення академічної доброчесності на підставі Положення про забезпечення академічної 
доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf, яке передбачає відповідні заходи впливу та санкції за порушення 
вимог академічної доброчесності. Розділом 7 «Академічна відповідальність» передбачено основні види академічної 
відповідальності здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних, педагогічних працівників, до яких зокрема 
належить повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження 
відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу вищої освіти; позбавлення 
академічної стипендії; позбавлення наданих закладом вищої освіти пільг з оплати за навчання; відмова у 
присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового ступеня чи 
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присвоєного вченого звання; внесення до реєстру порушників академічної доброчесності та ін.
Прикладів порушення вимог академічної доброчесності на час реалізації Освітньої програми виявлено не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Одним із механізмів забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів ОП є дотриманням вимог та 
процедур під час конкурсного добору, що передбачені Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення 
вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка від 
31 жовтня 2018 року https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf. Конкурсний відбір 
проводиться у декілька етапів. На засіданнях кафедри шляхом обговорення обирали найбільш кваліфікованих 
викладачів та наукових керівників, які забезпечуватимуть викладання за програмою. Всі науково-педагогічні 
працівники у різні роки проходили конкурсний добір на зайняття відповідних посад. Конкурсна процедура 
зосереджена на відборі професійних кадрів, що особливо забезпечується пунктами 4.6, 4.7 та 4.8. Так, згідно пункту 
4.6. претендентами на посаду доцента кафедри проводяться відкриті лекції в присутності науково-педагогічних 
працівників кафедри. Згідно пункту 4.7. здійснюється обговорення професійної кваліфікації та педагогічної 
підготовки претендентів. Згідно пункту 4.8., підсумовуються докази професіоналізму та відповідної кваліфікації 
претендентів і висновки передають на розгляд конкурсної комісії факультету. Висновки відповідних кафедр та 
Вченої ради факультету про професійні та особисті якості претендентів затверджувались таємним голосуванням та 
передавались на розгляд Атестаційно-кадрової комісії Вченої ради Університету.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці залучались до організації та реалізації освітнього процесу шляхом укладення договорів про співпрацю, 
предметом яких є спільні заходи щодо організації освітнього процесу (відкриті лекції, проходження практики, 
стажування, проведення спільних заходів); врахування їх пропозицій та рекомендацій щодо освітніх компонентів 
ОП. Протягом реалізації ОП проведено науково-практичні заходи, в яких співорганізаторами та учасниками були 
потенційні роботодавці – органи державної влади та місцевого самоврядування, бізнес, ГО. «Зустрічі із майбутніми 
роботодавцями» (https://financial.lnu.edu.ua/news/zustrich-iz-maybutnimy-robotodavtsiamy-2 Зустріч керівника 
«Агенції регіонального розвитку Львівської обл» зі студентами спеціальності 281; Тренінг з провідним аналітиком 
Агенції регіонального розвитку Львів обл Коваль І. (https://financial.lnu.edu.ua/news/treninh-dlia-studentiv-spetsial-
nosti-281-publichne-upravlinnia-ta-administruvannia); Он-лайн сертифікатна програма «Доказова публічна політика: 
кращі практики ЄС» (https://financial.lnu.edu.ua/news/on-layn-sertyfikatna-prohrama-dokazova-publichna-polityka-
krashchi-praktyky-yes); Науково-практичний воркшоп: «Реформування української системи соціального захисту: 
виклики для пенсійної системи (аналітична частина)» спільно з ГУ Пенсійного фонду України у Львів обл 
(https://financial.lnu.edu.ua/news/naukovo-praktychnyy-vorkshop-reformuvannya-ukrayins-koyi-systemy-sotsial-noho-
zakhystu-vyklyky-dlya-pensiynoyi-systemy-analitychna-chastyna)

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Університет регулярно залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців, запрошуючи їх для проведення практичних занять, практичних занять-тренінгів, 
круглих-столів - практичних занять. Так було проведено: лекційне заняття з дисципліни «Основи вироблення 
політики та прийняття рішень» (Директор Агенції регіонального розвитку Львівщини Корецький В.І., 9.10.2019р); 
практичне заняття з навчальної дисципліни «Управління змінами» (Генеральний директор ЛІТС 10.02.2020р); 
лекційне заняття з навчальної дисицпліни «Управління професійною кар’єрою та розвитком персоналу» 
(Начальник Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у 
Львівській та Закарпатській областях Коваль Я.Б., 20.02.2020р), залучення роботодавців до керівництва практичною 
підготовкою (керівництво практикою); 21 квітня 2020 р. відбулася он-лайн зустріч здобувачів із начальником 
відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Львівського обласного центру зайнятості Н. 
Наконечною, на якій обговорювалися проблемні питання рекрутингу. Кафедра економіки та публічного управління 
залучає різних фахівців, експертів та професіоналів та інших різних зустрічей, обговорень, організації івентів. 
Електронний ресурс: https://www.facebook.com/hr.lnu

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Регламентує професійний розвиток викладача: Тимчасове положення ЛНУ ім.І.Франка про дистанційне стажування 
здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої освіти, наукових (або науково-
технічних) установах у країнах, що входять до ОЕСР та/або ЄС. https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf; Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та НПП у 
ЛНУ ім.І.Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf. Університет сприяє 
професійному розвитку викладачів шляхом організації та проведення заходів з підвищення їх кваліфікації та 
стажування, до яких залучались НПП, що забезпечують викладання дисциплін за ОП. Організаційно-методичний 
центр електронного навчання  регулярно проводить тренінги із впровадження інформаційних технологій у 
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навчальний процес, у т.ч. і з можливостями запровадження системи Moodle. На базі Інституту ПО та 
доуніверситетської підготовки ЛНУ викладачі мали змогу вдосконалити свої навички на комп’ютерних курсах 
(http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy), які формують вміння працювати в LMS Moodle, Google Forms 
(http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti), мовних курсах (http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-
osvity/language-cources). Розвиток професійності забезпечується програмами стажувань, в т.ч. закордонних (у 
рамках програми Erasmus+), проводяться тренінги по написанню проектів, наукових робіт у рамках програм Horizon 
2020, Horizon Europa.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Університет стимулює розвиток викладацької майстерності шляхом організації та проведення заходів, на яких 
викладачі можуть удосконалити та підвищити свої педагогічні навики. Також на відповідних кафедрах з метою 
підвищення педагогічної майстерності обговорюються проведені відкриті заняття (лекції, практичні), зокрема і 
викладачів, що забезпечують викладання дисциплін ОП УП. Також реалізуються вимоги Положення про 
преміювання працівників, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf, Положення про мотиваційний фонд Львівського національного 
університету імені Івана Франка від 12.03.2019 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf), і тим самим стимулюється їх наукова активність та продуктивність. 
Преміювання викладачів передбачено за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, 
англомовних навчальних курсів, наукові досягнення; за написання і видання наукових праць в наукометричних 
виданнях; за захист дисертацій на здобуття наукового ступеня; преміювання наукових консультантів і керівників 
при успішному захисті дисертацій їхніми здобувачами; оплата участі в конференціях тощо.
Система заохочення і стимулювання викладачів висвітлена у «Положенні щодо системи матеріального і морального 
заохочення викладачів або інших форм стимулювання» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
andtomorrow/documents/awards/).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Заняття для здобувачів проводяться у навчальних приміщеннях факультету управління фінансами та бізнесу, що є 
пристосованими для проведення лекційних та практичних занять. Практичні/семінарські заняття проводяться в 
аудиторіях із мультимедійними проекторами, що сприяє досягненню мети їх проведення. Функціонують 
мультимедійні аудиторії (ауд. 308, 509, 506, та ін.), обладнані технічними засобами і пристроями, що дозволяють 
ефективно застосовувати інтерактивні методи викладання. В Університеті функціонує Наукова бібліотека 
Львівського національного університету імені Івана Франка https://lnulibrary.lviv.ua/, фонди якої включають 
спеціалізовану літературу і доступ магістрів до якої є безоплатним. Малі наукові бібліотеки розміщені на кафедрах 
економіки та публічного управління і публічного адміністрування та управління бізнесом із актуальною 
літературою. Щодо навчально-методичного забезпечення, то усі навчальні дисципліни, забезпечені навчальним 
контентом, завданнями для самостійної роботи, питаннями, завданнями, кейсами для поточного та підсумкового 
контролю. За результатами проведеного опитування магістрів у 2020 році, рівень забезпечення був оцінений досить 
високо: методичне забезпечення (підручники, програми, завдання для практичних і лабораторних занять) – 83,3% 
опитаних влаштовує; доступ до комп'ютерної техніки та мережі Інтернет – 33,3 % опитаних влаштовує; оснащеність і 
укомплектованість факультетів, лабораторій – 100 % опитаних влаштовує.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Потреби та інтереси здобувачів враховуються адміністрацією Університету та факультету для підтримання 
освітнього середовища, що покликане створити комфортні умови для ефективної комунікації між здобувачами та 
викладачами. Тривалість, періодичність і оцінювання потреб та інтересів здобувачів вищої освіти проводяться 
протягом навчального року: перед початком навчання – зустріч з адміністрацією факультету, завідувачем кафедри, 
гарантом ОП та викладачами, з метою ознайомлення з умовами навчання. Враховуються потреби та інтереси 
магістрів шляхом проведення зустрічей та анонімних опитувань. Після зустрічей були враховані потреби та 
інтереси, створено вільний студентський простір із усім необхідним для навчання та дозвілля. Навчальні центри 
іноземних мов дають можливість розвивати мовні навички https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/training-
centres-studios-complexes/. Спорткомплекс (11 спортзалів, басейн, стадіон, 9 спортивні майданчиків) надає умови для 
фізичних тренувань https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/. Здобувачі мають можливість долучитись до 
роботи Психологічної служби https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu. В Університеті діє 
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, яке сприяє розвитку науки, зростанню 
зацікавленості до наукової роботи, забезпечує захист прав та інтересів осіб, які займаються науковою діяльністю 
(Положення https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf).

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
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Навчальні корпуси, які використовуються для забезпечення освітнього-наукового процесу створюють безпечні 
умови навчання та праці. У кожному структурному підрозділі знаходяться аптечки для надання першої медичної 
допомоги. У всіх приміщеннях дотримано санітарно-епідемологічні норми, дотримуються правил пожежної безпеки 
(дотримання яких перевіряють систематично відповідальні інспектори). В головному корпусі університету працює 
медичний пункт, у якому можна отримати консультацію фахівців щодо стану здоров’я та першу медичну допомогу. В 
Університеті діє психологічна служба (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu), яка 
пропонує не лише онлайн-консультації, а й здобути навички ефективної комунікації, самопрезентації, роботи в 
команді та інше. Здобувачі мають можливість безкоштовно отримати фахову психологічну допомогу в рамках 
роботи, яку проводить Психологічна служба університету (семінари, тренінги, консультації). Проводиться співпраця 
з відділом охорони праці Університету, здобувачі освіти проходять інструктажі з основ безпеки життя. Інструктаж з 
охорони праці є обов’язковою умовою проходження практик. Під час реалізації ОП здійснювались заходи щодо 
гарантування безпеки життя та здоров’я учасників освітнього процесу, зокрема було здійснено евакуацію з 
головного корпусу Університету у зв’язку із повідомленням про його замінування, а також було введено карантин у 
зв’язку із запобіганням поширенню коронавірусу COVID-19.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Згідно із Статутом Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) та Положенням 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) про організацію освітнього процесу 
в Університеті в кожній академічній групі є порадник, який спільно з адміністрацією Університету та факультету 
здійснює підтримку здобувачів ОП з організаційно-виховних питань навчання в Університеті, проводить 
консультації та інформує про особливості освітнього процесу. Комунікація викладачів із здобувачами ОП 
здійснюється безпосередньо під час лекцій, практичних, семінарських занять, консультацій (відповідно до 
затвердженого кафедрою графіка консультацій) тощо. Систематично проводяться години порадника, соціально-
просвітницькі та інтелектуально-духовні заходи, на факультеті діє Рада порадників. У разі конфліктних або складних 
ситуацій до вирішення питань залучаються студентський актив, завідувач кафедри, працівники деканату або 
ректорату. Здобувачі ОП мають можливість залишити анонімне звернення декану, яке буде негайно розглянуте 
адміністрацією факультету. В Університеті діє студентське самоврядування (https://students.lnu.edu.ua/self-
government/), котре забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні ЗВО. На кожному 
факультеті (http://lnu.edu.ua/faculty.php?faculty=ami) Університету працює профспілкове бюро студентів, 
керівництво якого обирається на студентських звітно-виборчих конференціях факультетів. Робота первинної 
профспілкової організації студентів Університету щодо соціально-економічного захисту прав та інтересів студентів 
визначається основними напрямками роботи: внесення адміністрації університету пропозицій щодо поліпшення 
умов побуту, відпочинку, медичного обслуговування, оздоровлення, розвитку студентського самоврядування, 
контролює правильність нарахування стипендій та інших виплат студентам. Спільно з адміністрацією студентський 
актив розподіляє житловий фонд гуртожитків, вирішує питання розподілу стипендіального фонду, фонду 
спеціальної допомоги, заохочення студентів. В Університеті передбачено умови для навчання осіб з особливими 
потребами з метою їх соціалізації та забезпечення доступності та результативності навчання. Зокрема, у всіх 
корпусах є доступність усіх учасників освітнього процесу з обмеженими можливостями до навчальних корпусів та 
допоміжних приміщень.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Права осіб з особливими освітніми потребами реалізуються шляхом виконання та дотримання положень Статуту 
Львівського національного університету імені Івана Франка від 17 травня 2018 року, зокрема прав осіб на академічну 
відпустку або на перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти (п. 10.19.20); на 
спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до 
медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я (п. 10.19.27).
Навчальні корпуси та гуртожитки обладнані спеціальними сходовими клітками, дверними прорізами, вбиральнями, 
спеціально обладнаним ліфтом. На офіційному веб-сайті Університету, розміщена інформація про умови 
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень 
(https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-tainshykh-malomobil-nykh-hrup-
naselennia-do-prymishchen/). Затверджено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення від 27.06.2018р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf) Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує 
«Ресурсний центр з інклюзивної освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/).
Для доступу до аудиторного фонду закуплено мобільний сходовий підйомник PTR-130.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Права осіб, які навчаються, на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, а також 
на оскарження дій та бездіяльності органів управління Університету та їхніх посадових осіб, педагогічних, наукових і 
науково-педагогічних працівників гарантуються та закріплені в Статуті Університету (п. 10.19.23, 10.19.26).
У випадку виникнення конфліктних ситуацій процедури їх врегулювання передбачають можливість звернення до 
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безпосереднього керівника, зокрема гаранта освітньої програми, завідувача кафедрою, декана або ректора, для 
вжиття ними відповідних заходів. Порядок вирішення конфліктних ситуацій в Університеті передбачає декілька 
рівнів: університетський (на рівні ректора, проректорів (відповідно до розподілу функціональних обов’язків, 
комісією з питань етики та професійної діяльності Університету), факультетський (на рівні декана та заступників 
(відповідно до розподілу функціональний обов’язків) та кафедральний (на рівні завідувача кафедри).
Спеціальні процедури щодо врегулювання конфліктних ситуацій передбачені у Положенні про Комісію з питань 
етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка від 25.09.2019 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). Комісія з питань етики та 
професійної діяльності реалізовує одне з основних завдань – забезпечення вирішення конфліктних ситуацій в 
освітньому середовищі, пов’язаних з корупційними проявами, із проявами гендерного насильства, дискримінації чи 
домагань у різних проявах, інших конфліктів. Комісія з питань етики та професійної діяльності уповноважується 
розглядати заяви стосовно вирішення конфліктів у різних проявах. Процедури розгляду таких заяви 
регламентуються у розділі 5 «Порядок подання та розгляду заяв». В Університеті діє телефон довіри (032) 239 41 00 
або dovira_lnu@ukr.net; в Університеті є уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції 
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Питання процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичності перегляду розкрито в “Положенні 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) та в “Положенні про Центр забезпечення якості освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-
quality.pdf). Також процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються 
документом «Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття 
освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://cutt.ly/4fX2gYG).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

У зв’язку із швидкою зміною нормативно-правових вимог у сфері освіти на основі рішень Науково-методичної ради 
Університету ректором щорічно видається наказ про оновлення освітніх компонентів ОП та їх приведення до вимог 
регламентуючих документів діючих на поточний момент. За потреби, таке оновлення може відбуватися частіше з 
метою усунення певних недоліків чи врахування нових вимог, пов’язаних із розвитком сучасних технологій. Відділ 
менеджменту якості освіти та навчально-методичний відділ Центру забезпечення якості освіти, які відслідковують 
всі зміни та тенденції у сфері вищої освіти, супроводжують процес удосконалення ОП та формують відповідні 
рекомендації щодо внесення відповідних змін в ОП та контролюють дотримання усіх вимог. Відповідно до 
Положення (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Методичних рекомендацій 
щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у ЛНУ ім.І.Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf) змістове наповнення ОП 
формується із урахуванням вимог затверджених стандартів освіти, нормативних документів МОНУ і тимчасових 
стандартів освіти Університету; моніторинг організації освітнього процесу за кожною ОП здійснюється задля 
зростання привабливості і прозорості навчальних програм для потенційних споживачів; урахування тенденцій 
розвитку освітніх програм та вимог до них, у тому числі дескрипторів рамок кваліфікацій ЄПВО (EQF for HE, 
Болонський процес) і навчання впродовж життя (EQF-LLL, ЄС); забезпечення академічної мобільності студентів; 
підвищення здатності випускників до працевлаштування як у найближчій перспективі, так і в майбутньому. Гарант 
освітньої програми разом із групою забезпечення здійснює моніторинг провадження освітньої діяльності за ОП, 
також і шляхом опитування здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців. Зміни до освітньої програми 
ініціюють гарант освітньої програми, група забезпечення спеціальності, Вчена рада Університету та стейкхолдери. 
Причинами зміни освітньої програми можуть бути зміна нормативно- правової бази та внутрішніх нормативних 
документів університету; невідповідність досягнутих програмних результатів навчання запланованим; необхідність 
перегляду кількості та якості навчальних курсів, перевищення фактичних витрат на освітню програму понад їх 
надходженням; зміни на ринку праці та інші обґрунтовані причини.
ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» введена в дію у 2019 році зазнала змін 
у 2020 році, оскільки Наказом МОН України №1001 від 04.08.2020р затверджено та введено в дію Стандарт вищої 
освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої 
освіти.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі залучені до процесу періодичного перегляду ОП шляхом організації та проведення опитувань та зустрічей 
з студентами, на яких виявлялись їхні інтереси та запити щодо якості ОП. У п.1.2. Положення опитування студентів, 
працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf) з метою визначення загальної якості освітнього процесу із 
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забезпеченням ефективного об'єктивного інформаційного відображення його стану, забезпечення всіх учасників 
зворотним зв'язком, а також відстеження динаміки якості надання освітніх послуг та формування пропозицій щодо 
удосконалення освітнього процесу позиція здобувачів береться до уваги під час перегляду ОП. З метою забезпечення 
якості ОП відділ менеджменту якості освітнього процесу ЦЗЯО ЛНУ https://cutt.ly/afX2c48 періодично проводить 
анкетування здобувачів. Магістри оцінили ОП за широким спектром показників у червні і вересні 2020р. 
(https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya). За результатами проведених 
опитувань та зустрічей було розширено перелік вибіркових дисциплін у 2020/2021 р. Результати анкетування 
розміщено у вільному доступі на веб-сайті університету і кафедри. Позитивно (повністю влаштовує, радше 
влаштовує) оцінили (%): зміст ОП – 100, методи проведення занять – 100, форми поточного контролю – 83, змістове 
наповнення практичних занять 83, теоретичну підготовку – 83, наявну спеціалізацію – 83, форми навчання – 100, 
перелік дисциплін – 83.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно з Положенням про студентське самоврядування ЛНУ (http://students.lnu.edu.ua/self-government/wp-
content/uploads/2020/09/Polozhennia-2019-z-pechatkoiu.pdf), органи студентського самоврядування мають право: 
виносити пропозиції щодо контролю за якістю освітнього процесу; сприяти навчальній, науковій та творчій 
діяльності студентів; брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між здобувачами вищої освіти, 
студентами та представниками адміністрації або студентами та викладачами; спільно з відповідними структурними 
підрозділами Університету сприяти забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та 
іншої допомоги здобувачам; мають право бути представниками в колегіальних та робочих органах університету; 
вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм. Органи студентського самоврядування аналізують та 
узагальнюють зауваження та пропозиції здобувачів щодо організації освітнього процесу і звертаються до 
адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення. Адміністрація Університету, за клопотанням виконавчого органу 
студентського самоврядування, зобов’язані вчасно та у повному обсязі інформувати самоврядування Університету 
про рішення, що стосуються безпосередньо здобувачів вищої освіти.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

ОП започаткована у 2019 році, в 2020 році до неї були внесені зміни з метою врахування положень затвердженого 
Стандарту вищої освіти. Університет постійно укладає договори про співпрацю з місцевими органами державної 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, бізнес-структурами Львівської області. Здобувачі 
відвідують ці організації у визначений час та проходять там практичне навчання і працюють над реальними 
проєктами. Зміст практичного навчання та проєктів визначаються самими організаціями за умови, що даний 
напрямок відповідає специфіці та цілям ОП. Серед актуальних питань від роботодавців є: сучасність ОП, наявність 
потрібних загальних і професійних компетентностей та рівень їх сформованості, ПРН. Представлені пропозиції 
узагальнюються і на їх основі проектна група ОП подає пропозиції на розгляд групи забезпечення спеціальності і, за 
потреби, враховуються через доповнення фахових компетентностей, ПРН і введення фахових освітніх компонент 
при перегляді ОП. З метою залучення роботодавців до процедур забезпечення якості освітнього процесу, 
формування та перегляду ОП та навчальних планів підготовки здобувачів, укладено низку угод про співпрацю, 
зокрема з ЛОДА, Львівською міською радою, Львівським ІТ кластером, ТзОВ «ЛЕО КЕРАМІКА», ОТГ Львівської 
області. Змістовне наповнення освітніх компонент обговорюється спільними робочими групами викладачів та 
роботодавців за 1 місяць до початку семестру.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування випускників ОП 
заплановано здійснювати після завершення їхнього навчання. В Університеті функціонує Відділ розвитку кар’єри та 
співпраці з бізнесом (http://work.lnu.edu.ua/), завданнями якого є сприяння працевлаштуванню здобувачів, 
налагодження співпраці з роботодавцями, у тім числі їх опитування щодо працевлаштування випускників. При 
Університеті існує громадська організація «Асоціація випускників ЛНУ ім. Івана Франка» 
(https://alumni.lnu.edu.ua/), яка також сприяє працевлаштуванню випускників. В Університеті проводяться різні 
заходи (Дні факультету, Дні відкритих дверей, різноманітні форуми, круглі столи, ярмарки вакансій тощо), на які 
запрошуються роботодавці та випускники різних років, що працюють за фахом. На факультеті управління 
фінансами та бізнесу також функціонує система зв’язків із випускниками, яка включає в себе збір та аналіз 
інформації про професійну діяльність випускників. Зв’язок із випускниками реалізовується шляхом особистого 
спілкування, а також залучення їх до профорієнтаційної роботи кафедри. Найближчий захід відбудеться 21 жовтня 
2020 р. відділ спільно з Інформаційним Центром ЄС та за підтримки Представництва ЄС в Україні організовує День 
кар'єри ЄС online.
Перший випуск за освітньо-професійною програмою відбудеться у грудні 2020 року.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

У процесі реалізації освітньо-професійної програми були виявлені та враховані недоліки в ОП та освітній діяльності, 
зокрема за результатами опитувань, зустрічей із студентами, обговорень на засіданнях кафедри. В запропонованих 
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змінах ОП на 2020/2021 р. враховані недоліки реалізації освітньої програми за результатами опитування щодо 
оцінки змісту ОП: перегляд змістовного наповнення практичних занять; забезпечення практичної підготовки; 
перегляд форм поточного і проміжного контролю знань; доповнено перелік вибіркових навчальних дисциплін, що 
запроваджуватимуться з 2020-2021 навчального року.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Освітньо-професійна програма «Управління персоналом в органах публічної влад та бізнес-структурах» після її 
впровадження у 2019 році реалізовується вперше та не проходила акредитації.
Зауваження та пропозиції враховуватимуться після проведення її акредитації.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Система внутрішнього забезпечення якості освіти регламентується Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка від 01.02.2019 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти Університет всіляко сприяє залученню учасників академічної спільноти до процедур 
внутрішнього забезпечення якості освітніх програм. Такі процедури передбачають: здійснення моніторингу та 
періодичного перегляду ОП із залучення представників організацій, що є потенційними роботодавцями; 
оцінювання здобувачів вищої освіти шляхом проведення комп’ютерних контрольних тестувань; оцінювання 
науково-педагогічних працівників на підставі комп’ютерного анонімного анкетування «Викладач очима студентів»; 
оцінювання освітньої діяльності кафедр і факультетів з використанням системи автоматизованого рейтингового 
оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників; підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників; забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату й академічної 
недоброчесності. Учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур забезпечення якості. На 
засіданнях кафедр та вчених рад факультетів системно проводиться робота щодо ознайомлення учасників 
академічної спільноти з новими тенденціями у цьому напрямі у ході проведення спільних науково-практичних та 
методичних заходів.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка від 
01.02.2019 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) університетський рівень 
контролю здійснюється ректором, проректорами, Вченою радою Університету та Центром забезпечення якості 
освіти, діяльність якого регламентована Положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-
education-quality.pdf). На університетському рівні повноваження та функції розподілені між такими підрозділами, як 
центр забезпечення якості освіти, навчально-методичний відділ, центр моніторингу, відділ сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників, відділ АСУ «Сигма», відділ по роботі з ЄДЕБО та ін. На 
факультетському рівні відповідальність щодо контролю за якістю освіти розподілена між Вченою радою, деканом, 
заступником декана, завідувачами кафедр, науково-педагогічними працівниками. Завідувачі кафедр здійснюють 
забезпечення організації освітнього процесу, контроль за виконанням навчальних планів і програм, дотриманням 
розкладу занять, контроль за якістю викладання навчальних дисциплін тощо.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Університеті регулюються Статутом ЛНУ ім. Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf); Правилами внутрішнього розпорядку ЛНУ ім. 
Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf); документами про 
організацію та забезпечення якості навчального процесу (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/), зокрема, Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана 
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Положення про порядок забезпечення вільного вибору 
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf); іншими документами, розміщеними на 
сайті Університету https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/) та на 
сайті факультету (https://financial.lnu.edu.ua/academics).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
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З метою отримання зауважень та пропозицій заінтересованих сторін в обговоренні ОП – на сторінці ОП 
(https://www.facebook.com/hr.lnu) та кафедри (https://financial.lnu.edu.ua/academics/mahistr) є відповідні посилання 
із зазначенням електронної адреси гаранта ОП.

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

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

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони: 1. Актуальність ОП засвідчена сучасними тенденціями розвитку сфери публічного управління, 
корпоративного сектору та гострою потребою у висококваліфікованих кадрах, які забезпечать належне управління 
людським ресурсом для досягнення цілей діяльності організацій. 2. Зацікавленість органів державної влади та 
місцевого самоврядування, зокрема об’єднаних територіальних громад, у розвитку ОП. 3. Синергетичне поєднання 
набутих компетентностей здобувачів вищої освіти, що сприяє формуванню громадянської позиції випускників, 
підвищенню рівня їх громадської активності, гнучкості траєкторії професійного та кар’єрного розвитку, успішної 
життєдіяльності. 4. Належний рівень міжнародної мобільності викладачів, залучених до реалізації ОП, та 
здобувачів, які на ній навчаються, зокрема через організацію щорічних дискусійних клубів з питань публічного 
управління, управління людським ресурсом в сфері публічного управління та корпоративному секторі. 5. Наукова 
підтримка ОП, проведення науково-дослідних робіт, активні наукові дослідження НПП спільно з здобувачами вищої 
освіти, участь у міжнародних проектах. Запроваджена практика проведення щорічної Міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління». 6. Реалізація ОП на підґрунті особистісно 
зорієнтованого (студентоцентрованого) навчання. 7. Орієнтування освітніх компонентів (структури та змісту) ОП на 
формування компетентностей, що забезпечить конкурентоспроможність випускників на ринку праці. 8. Практична 
спрямованість навчання та формування фахових компетентностей (навчання із залученням практичних працівників 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій та установ різних форм власності, 
проведення практичних занять безпосередньо на місцях перспективного працевлаштування, проведення лекцій 
фахівцями та експертами галузі). 9. Постійний моніторинг та опрацювання рекомендацій стейкхолдерів та усіх 
учасників освітнього процесу щодо удосконалення якості освітньої програми та навчально-виховного процесу. 10. 
Можливість апробації результатів НДР здобувачів. 11. Відкритість, прозорість та доступність здобувачів вищої освіти 
до всіх освітніх компонент ОП. 12. Матеріально-технічне забезпечення ЛНУ цілком і повністю задовольняє потреби 
здобувачів у розвитку їх особистих та наукових інтересів, творчості, креативного потенціалу, реалізації НДР у сфері 
публічного управління та управління людським ресурсом. 13. Постійна увага адміністрації Університету, факультету 
до освітньої програми через періодичний моніторинг, враховуючи спрямованість на публічну діяльність 
Університету та всебічний розвиток особистості здобувачів вищої освіти.
Слабкі сторони: 1. Недостатня практична реалізація угод про подвійні дипломи в сфері підготовки фахівців з 
публічного управління та адміністрування. 2. Відсутність практики викладання дисциплін за ОП англійською 
мовою, що значно б розширило можливості для нового набору та академічної мобільності здобувачів вищої освіти.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Удосконалення системи якості підготовки здобувачів вищої освіти у напрямі розширення кола залучених 
роботодавців до формування ОП та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти; побудова ефективної 
системи дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу; ефективне поєднання 
різноманітних форм навчання, зокрема активне використання дистанційних технологій. Удосконалення навчально-
методичного та інформаційного забезпечення освітніх компонент ОП у напрямі удосконалення якості навчально-
методичного забезпечення, приведення його у відповідність до вимог підготовки конкурентоспроможних фахівців 
на основі підвищення наукоємності та професійно-практичного спрямування освітніх компонент; підготовка 
належного рівня підручників, посібників безпосередньо НПП кафедри спільно з роботодавцями; підвищення 
кваліфікації НПП в контексті неперервної освіти; побудова навчального процесу на принципах гнучкості, 
адаптивності, ефективності та інноваційності практичної підготовки з орієнтацією на споживачів освітніх послуг. 
Імплементація інноваційних освітніх методик, впровадження передових європейських практик проєктного 
навчання.
Формувати інноваційний науковий простір через розширення наукової діяльності, публічної презентації наукових 
досліджень НПП університету, спільних наукових проєктів із роботодавцями. Підвищення рівня інтернаціоналізації 
наукових досліджень Університету у напрямі виявлення та підтримки нових перспективних напрямів наукових 
досліджень, активної участі НПП та здобувачів вищої освіти у реалізації наукових програм і проєктів за 
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Забезпечити підготовку докторів філософії за 
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для посилення кадрового складу кафедри.
Налагодити постійні зв’язки з іноземними університетами з метою запрошення науковців, викладачів та здобувачів 
до виконання спільних навчальних/наукових проєктів; збільшити кількість англомовних навчальних дисциплін; 
налагодити нові зв’язки з спорідненими закладами освіти інших країн для співробітництва у навчальній, науковій і 
методичній роботах.
Розвиток ОП упродовж найближчих 3 років передбачає оновлення та модернізацію ОП відповідно до передових 
практик країн ЄС у таких напрямках: оновлення профілю програми, включно за основними результатами навчання, 
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навчальним середовищем та основними навчальними та контрольними заходами; розробка та впровадження в 
освітній процес новітніх технологій навчання, які спрямовані на забезпечення стійкості професійної діяльності в 
умовах сучасних викликів; розробка дистанційних курсів для нових дисциплін; підготовка викладачів кафедри для 
роботи за передовими європейськими практиками, для формування відповідного навчального контенту тощо 
(включно із проведенням тренінгів); залучення стейкхолдерів до модернізації ОП, що є запорукою визначення 
запитів ринку праці та відповідного корегування структури та змісту ОП.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Мельник Володимир Петрович

Дата: 06.10.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

практика Переддипломна 
практика 2020 

HR.pdf

NAVquwuhZmakLx+
LSr9p7dtiXx+Tgr2Zh

EDPUtRjflU=

Теорія та практика 
кадрової політики 
держави й організації

навчальна 
дисципліна

Силабус Т.і П. 
кадрової політики 

держави й 
організації.pdf

AWqy/HP8xreY9rTs
S5iVuQoEaAN0G69s

P8dHlmS39G8=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, wi-fi

Комунікації і ділова 
мова в управлінні

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС 
Комунікації ділова 

мова.pdf

VFkTxHa4KoSUiHrq
hQ4wA2aCLyJGDkJ

/V9/GWT115cs=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, wi-fi

Курсова робота курсова робота 
(проект)

Курсова_281_маг.p
df

YZlwv4niNhFayrs6x
+NlnfAnInzlm7+O2Y

johEliN28=

Управління змінами навчальна 
дисципліна

Силабус 
Управління 
змінами.pdf

JCcaxepHX57RWaw
QBQLbaT32+M7e4g

4ZPdiYQlYytWc=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, wi-fi

Управління 
професійною кар'єрою 
та розвитком 
персоналу

навчальна 
дисципліна

Силабус_Управл_п
роф_карєрою.pdf

G6aRB+1a7Ru2PDyI
2dKptwe6O1qyW9/3

Nc/GxInF794=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, wi-fi

Стратегічне 
управління 
персоналом

навчальна 
дисципліна

силабус СУП.pdf D0FNCr8baOE4uUR
AoXUJaYRigUqsc70

So2/bhoFf5kE=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, wi-fi

Управління 
кадровими ризиками

навчальна 
дисципліна

Силабус_Управл_к
адр_ризиками.pdf

1eaTpiGhGaUFObm
woooXirEK3LEaYe/v

mKTKeIJSNaU=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, wi-fi

Психічне здоров’я 
персоналу організації

навчальна 
дисципліна

Силабус_Управл_к
адр_ризиками.pdf

1eaTpiGhGaUFObm
woooXirEK3LEaYe/v

mKTKeIJSNaU=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, wi-fi

Система оцінювання 
та мотивації 
персоналу

навчальна 
дисципліна

Силабус_ОтаМП.p
df

ByZCIAXNVvUuVmd
68idW4eyRv5f7boUC

W3nPUlEDUG4=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, wi-fi

Ділове 
адміністрування

навчальна 
дисципліна

Cилабус_Ділове 
адміністрування.p

df

IrUNXKZoeY+s4whp
gWsJUGhtvtnVEBtq

Pq5aoEbQQGM=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, wi-fi

Технології публічного 
адміністрування та 
бізнес-
адміністрування

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС_ТПА.pdf D9xNQLaxcMn6tsRz
T9uW6OTrODpiUxV

mIqLgR6nN7gs=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, wi-fi

Виробнича практика практика Виробнича 
практика 2020 

HR.pdf

sDHJrtOUiAdFVUEF
BumJrV9FW0cpHQ
wSO+ebg5Xz/xA=

Основи вироблення 
політики та прийняття 
рішень

навчальна 
дисципліна

силабус       
Політика та 

УР.pdf

4ur9SKaa29q8J76IC
qPOVuq1cjwsdl40CE

6zR+uunII=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, wi-fi

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП



 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

340299 Подвірна 
Наталія 
Степанівна

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
управління 

фінансами та 
бізнесу

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

040301 
Полiтологiя

2 Управління 
кадровими 
ризиками

1.Пак Н. Т,  Подвірна 
Н. С.  Local budgets in 
the context of 
decentralization of 
power (Місцеві 
бюджети в контексті 
децентралізації 
влади) Business 
Economics, Issue 4 (2), 
(October). Volume 52. 
Palgrave Macmillan 
Ltd., 2017. -Pages 540 - 
549(міжнародна 
науково метрична 
база даних Scopus)
2.Пак Наталія 
Тадеушівна Подвірна 
Н. С. Територіальні 
громади  як  основний 
елемент місцевого 
самоврядування. 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Економіка і 
менеджмент. 2018. 
№29/2018. С. 67 – 
71(міжнародна 
науково метрична 
база даних Index 
Copernicus (IC))
3.Podvirna N. 
Pecularities of decision-
making by authorities 
in Ukraine in the 
transformation period 
// Facta Simonidis. 
Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. 
Szymona Szymo№wica 
w Zamościu. – Zamosc, 
2013. – № 1 (6). – P. 
119–126.
4.. Подвірна Н. С. 
Співвідношення 
державної та 
церковної влади у 
політичному процесі / 
Н. С. Подвірна // 
Духовна компонента в 
системі вищої освіти 
України : матер. 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. : зб. наук. пр. – 
Луцьк : РВВ ЛНТУ, 
2010. – С. 389–404.
5. Подвірна Н. С. 
Взаємозв’язок 
ситуацій з 
формуванням 
альтернатив рішень / 
Н. С. Подвірна // 
Сучасні соціально-
гуманітарні дискурси : 
матер. Всеукр. наук. 
конф. : зб. наук. пр. – 
Дніпропетровськ : 
Інновація, 2011. – С. 
42–12. Подвірна Н. С. 
Взаємозв’язок 
структури парламенту 



та прийняття 
політичних рішень / 
Н. С. Подвірна // 
Придніпровські 
соціально-гуманітарні 
читання : матер. 
Запоріз. сесії І Всеукр. 
наук.-практ. конф. : 
зб. наук. пр. – 
Дніпропетровськ : 
Інновація, 2012. – Ч. 
3. – С. 36–38.
6.Подвірна Н., 
«Особливості 
публічного 
управління в умовах 
розвитку 
інформаційного 
суспільства». 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
Інформаційне 
сспільство «Безпека, 
політика і 
комунікація. 
Український та 
польський досвід» 
Львів 2017 р.
7.Подвірна Н.С., 
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: колективна 
монографія / [Н. П. 
Гапон, С. Л. 
Грабовська, В. А. 
Гупаловська та ін.] ; за 
заг. ред.: С. Л. 
Грабовської, Р. І. 
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12. Карпінський Б. А., 
Карпінська О. Б., 
Шевців А. Б. Генезис 
науково-практичних 
засад програм сталого 
розвитку в Україні. 
Бізнес Інформ. 2020. 
№7. C. 83–92. 



https://doi.org/10.3298
3/2222-4459-2020-7-
83-92
13. Карпінський Б. А. 
Фундаменталізація 
поведінкових фінансів 
у системі домінантної 
взаємодії 
державотворчого 
патріотизму нації. 
Проблеми економіки. 
2020. №2. C. 347–355. 
https://doi.org/10.3298
3/2222-0712-2020-2-
347-355
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»).
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»).
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»).
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. Карпінський Б.А. 
Вступ до 
економетрики : 
Навчальний посібник 
/ І.М. Васильків, Б.А. 
Карпінський, О.В. 
Максимук, С.К. 
Шкулка. – Львів : 
Львівський 
національний 
університет ім. Івана 



Франка, 2017. – 280 с. 
(Серія 
«Економетрика»).
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., 
Карпінська О.Б., 
Гасюк Р.В. / За ред. 
д.е.н., проф. 
Комарницького І.М. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
кооперативний 
торгово-економічний 
інститут, 2017. – 556 с.
7. 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 : 
монографія / за заг. 
ред. В. П. Ільчука. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2017. 
– 272 с. (С. 25-50). 
8. 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 // Розвиток 
фінансових 
посередників у 
турбулентних умовах 
функціонування 
національної 
економіки : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. В. П. Ільчука. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2017. 
– С. 18-36. 
9. Карпінський Б.А. 
Державотворчий 
патріотизм нації: 
податкова домінанта. 
Монографія / Б. А. 
Карпінський. – Львів : 
Колір ПРО, 2016. – 
534 с. – (Серія 



«Держава і 
стратегіологія»).
10. Карпінський Б.А. 
Негативна 
синергічність: прояв у 
фінансовій 
продуктивності 
території. Монографія 
/ Б. А. Карпінський. – 
Львів : Колір ПРО, 
2017. – 116 с. – (Серія 
«Держава і 
стратегіологія»).
11. Карпінський Б. А., 
Карпінська О. Б., 
Шира Т. Б. 
Стратегіологія 
оцінювання 
інноваційно-
технологічного 
потенціалу 
підприємства на 
засадах 
державотворчого 
патріотизму нації. 
Теорія, методологія і 
практика 
господарсько-
фінансової діяльності 
підприємств. 
Монографія. Полтава : 
ПП «Астрая», 2019. С. 
133–142.
12. Карпінський Б.А. 
Державотворчий 
патріотизм нації: 
податкова домінанта 
інвестиційного 
зростання. 
Монографія / Б. А. 
Карпінський. – Львів : 
Колір ПРО, 2018. – 
480 с. – (Серія 
«Держава і 
стратегіологія»).
Пункт 4) 
Горбачевська О.В. 
«Фінансовий механізм 
формування 
інтегрованих 
підприємницьких 
структур в Україні». 
Спеціальність: 
08.00.08 – Гроші, 
фінанси і кредит. Дата 
захисту: 24.02.2017 р.
Шевців А.Б. 
«Науково-практичні 
засади формування та 
реалізації програм 
сталого розвитку 
економіки». 
Спеціальність: 
08.00.03 – Економіка 
та управління 
національним 
господарством. Дата 
захисту: 01.11.2019 р.
Пункт 7) 
Член експертної групи 
МОН для проведення 
оцінювання 
ефективності 
діяльності закладів 
вищої освіти в частині 
провадження ними 
наукової (науково-
технічної) діяльності 
за науковим 
напрямом «Суспільні 
науки».



Пункт 8) 
Науковий керівник: 
Бюджетна науково-
дослідна тема на 2017-
2019 роки: 
3. «Розробка 
управлінської 
доктрини та 
інструментарного 
апарату оцінювання 
взаємодії і активізації 
домінант 
державотворчого 
патріотизму нації» 
(номер держреєстрації 
0117U001230).
Кафедральна науково-
дослідна тема на 2016-
2020 роки : 
В межах робочого 
часу: 
1. «Розробка 
ідентифікаційних 
ознак, оцінювання та 
управління 
державотворчим 
патріотизмом нації на 
кількісній основі в 
умовах реформування 
владних 
повноважень» (номер 
держреєстрації 
0116U001658).
2. «Прояви та 
оцінювання 
негативної 
синергічності у 
фінансовій системі 
держави» (номер 
держреєстрації 
0111U006432) 
Пункт 10) 
Завідувач кафедри 
економіки та 
менеджменту (липень 
2001р – вересень 2017 
р.)
Пункт 11) 
Член спеціалізованої 
вченої ради. 
Офіційний опонент: 
Стельмах Х.П. 
Модернізація 
основних засобів 
підприємств в умовах 
інвестиційного 
розвитку 
(спеціальність 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)), 2018. 
Проведено та надано 
Науково-експертні 
висновки з 
оцінювання проекту 
на проведення 
фундаментального 
дослідження за 
темами: 
1. Моніторинг 
діяльності фінансових 
посередників для 
забезпечення захисту 
прав споживачів 
ринку фінансових 
послуг в Україні 
(науковий керівник – 
д.е.н., професор 
Реверчук С.К.).



2. Стимулювання 
екологізації 
агровиробництва 
задля формування 
продовольчої безпеки 
в Україні (науковий 
керівник – д.е.н., 
професор 
Лобозинська С.М.).
3. Реґіоналізм в 
Україні: ідентичності, 
цінності, історія 
(керівник проекту: 
професор Зашкільняк 
Л. О.).
Пункт 13) 
1. Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір «Збалансованість 
фінансової системи 
держави як 
інтегральний 
індикатор стану 
фінансової безпеки» / 
Б. А. Карпінський // 
Державна служба 
інтелектуальної 
власності України. – 
№ 69075. – 12.12.2016.
2. Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір «Індикатори 
фінансової безпеки в 
контексті 
збалансованості 
фінансової системи 
держави» / Б. А. 
Карпінський // 
Державна служба 
інтелектуальної 
власності України. – 
№ 68962. – 
06.12.2016.
3. Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір «Синергетика: 
еволюція поглядів та 
прояв управлінських 
рішень у фінансово-
економічному 
просторі» (у двох 
частинах) / Б. А. 
Карпінський, В.О. 
Григоренко // 
Державна служба 
інтелектуальної 
власності України. – 
№ 62613. – 20.11.2015.  
4. Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір «Положення про 
транскордонну 
науково-дослідну 
лабораторію з 
фінансово-
економічних проблем 
державотворення. 
Ustalenia dotyczace 
transgranicznego 
laboratorium naukowo-
badawczego 
problematyki 
funkcjonowania 



panstwa w obszarze 
finansowo-
ekonomicznym» / Б. А. 
Карпінський, Ришард 
Пукала // Державна 
служба 
інтелектуальної 
власності України. – 
№ 67078. – 
09.08.2016. 
5. Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір 
«Державотворчий 
патріотизм нації: 
оцінювання 
податкової 
домінанти» / Б. А. 
Карпінський // 
Державна служба 
інтелектуальної 
власності України. – 
№ 67037. – 
04.08.2016. 
6. Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір 
«Державотворчий 
патріотизм нації як 
основа фінансового 
забезпечення 
конституційного 
ладу» (у двох 
частинах) / Б. А. 
Карпінський // 
Державна служба 
інтелектуальної 
власності України. – 
№ 67038. – 
04.08.2016. 
7. Карпінський Б. А. 
Концепція 
формування та 
розвитку 
державотворчого 
патріотизму нації з 
позиції податкової 
домінанти – 
Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір «Концепція 
формування та 
розвитку 
державотворчого 
патріотизму нації з 
позиції податкової 
домінанти» / Б. А. 
Карпінський // 
Державна служба 
інтелектуальної 
власності України. – 
№ 67080. – 
09.08.2016. 
8. Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір «Програмно-
цільове управління 
соціально-
економічним 
розвитком на 
прикордонних 
територіях» / Б. А. 
Карпінський, Р. В. 



Гасюк // Міністерство 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України (
9. Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір 
«Державотворчий 
патріотизм нації: 
територіальний 
розріз» / Б. А. 
Карпінський // 
Міністерство 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України (департамент 
інтелектуальної 
власності). – № 
87986. – 23.04.2019. 
10. Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір 
«Державотворчий 
патріотизм нації: 
основи та перспективи 
активізації» / Б. А. 
Карпінський // 
Міністерство 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України (департамент 
інтелектуальної 
власності). – № 
87989. – 23.04.2019. 
11. Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір 
«Державотворчий 
патріотизм нації: 
стратегіологія 
розвитку фінансової 
домінанти» / Б. А. 
Карпінський // 
Міністерство 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України (департамент 
інтелектуальної 
власності). – № 
88433. – 10.05.2019.
12. Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір «Фіскальний 
механізм прояву 
державотворчого 
патріотизму нації» / 
Б. А. Карпінський // 
Міністерство 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України (департамент 
інтелектуальної 
власності). – № 
88062. – 02.05.2019. 
13. Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір 
«Державотворчий 
патріотизм нації: 
фінансова доктрина 
життєформування й 



розвитку держави» / 
Б. А. Карпінський // 
Міністерство 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України (департамент 
інтелектуальної 
власності). – № 88514. 
– 11.05.2019. 
14. Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір «Архітектоніка 
поведінкових фінансів 
та формування 
державотворчого 
патріотизму нації» / 
Б. А. Карпінський // 
Міністерство 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України (департамент 
інтелектуальної 
власності). – № 88419. 
– 10.05.2019.
15. Карпінський Б. А. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір «Негативна 
синергічність: прояв у 
фінансовій 
продуктивності 
території» / Б. А. 
Карпінський // 
Міністерство 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України (департамент 
інтелектуальної 
власності). – № 88416. 
– 10.05.2019. 
Пункт 14) 
1. Карпінський Б.А. 
Силабус з навчальної 
дисципліни «Ділове 
адміністрування», що 
викладається в межах 
ОПП (ОПН) Публічне 
адміністрування та 
управління бізнесом 
(магістерського) рівня 
вищої освіти для 
здобувачів з 
спеціальності: 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» / 
Б.А. Карпінський. – 
Львів : ЛНУ ім. І. 
Франка, 2020. – 21 с.
2. Карпінський Б.А. 
Плани семінарських 
занять і методичні 
рекомендації щодо їх 
проведення з 
навчальної 
дисципліни «Ділове 
адміністрування». 
Освітній ступінь: 
магістр / Б.А. 
Карпінський. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2020. – 18 с.
3. Карпінський Б.А. 
Завдання для 
самостійної роботи 
студента і методичні 
рекомендації щодо їх 
виконання з 
навчальної 



дисципліни «Ділове 
адміністрування». 
Освітній ступінь: 
магістр / Б.А. 
Карпінський. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2020. – 11 с.
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Пункт 1) 
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Капленко Г.В. 
Питання побудови 
динамічної 
прогностичної 
факторної моделі 
споживчого попиту. // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – Київ, 2016. – 
№4/1. – С. 20–24. 
(«Index Copernicus 
International»). (0,25 
д.а.) – фах.
5. Карпінський Б. А., 
Капленко Г. В. Про 
статистичний аспект 
оцінки 
державотворчих 
зусиль нації крізь 
призму податкового 
чинника розбудови 
держави // Бізнес 
Інформ. – 2016. – 
№11. – C. 247–252. 
(«Index Copernicus 
International»).
6. Стасишин А.В., 
Капленко Г.В. 
Еволюція теоретико-
економічних засад 
взаємодії держави та 
приватного бізнесу // 
Бізнес Інформ. – 2018. 
– №10. – у друці. 
(«Index Copernicus 
International»).
7. Kaрlenkо G., Bereza 
S., Slоbоda I. Fоrming 
the transрarency and 
орenness trends in the 
Ukrainian рublic sectоr. 
Innоvative Ecоnоmics 
and Management. 2019. 
Vоl. VI, № 2. Р. 30-39. 
[Міжнародна 
наукометрична база: 
Gооgle Schоlar, Index 
Cорernicus, фахове 
видання]
Пункт 2) 
1. Капленко Г.В. 
Основні течії теорії 
аналізу макропопиту 
на споживчі блага // 
Соціально-економічні 
проблеми сучасного 
періоду України. [зб. 
наук. пр.] / НАН 
України. Ін-т регіон. 
дослідж.; відп. ред. 
В.С. Кравців. – Львів, 
2016. – Випуск 1 (117). 
С. 78 – 82. (0,25 д.а.) – 
фах.
2. Капленко Г.В. Про 
імовірнісний характер 



прогнозування 
купівельного попиту 
на основі даних 
суцільного 
спостереження. // 
БІЗНЕС-ІНФОРМ, 
2014. – №8. – С. 228–
233. («Index 
Copernicus 
International»)
3. Капленко Г.В. 
Питання побудови 
динамічної 
прогностичної 
факторної моделі 
споживчого попиту. // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – Київ, 2016. – 
№4/1. – С. 20–24. 
(0,25 д.а.) – фах.
4. Капленко Г.В. 
Особливості 
висвітлення 
вимірювання 
сезонних коливань в 
українській 
навчальній літературі 
зі статистики // 
Вісник 
Житомирського 
державного 
технологічного 
університету. Серія : 
Економічні науки. – 
2014. – № 3. – С. 130–
141.
5. Капленко Г.В. 
Концептуальні 
проблеми аналізу 
сезонних коливань 
попиту й видатків 
населення на 
споживчі товари. // 
Вісник ЛДФА. 
Економічні науки. – 
Львів: ЛДФА, 2014. – 
№25. – С. 275–282.
8. Капленко Г. В., 
Чистоклетов Л. Г., 
Хитра О. Л. Сутність 
адміністративного 
переконання. Журнал 
східноєвропейського 
права. 2019. № 69. С. 
40-46. (0,5 друк. арк.). 
Особистий внесок 
авторки: визначені 
напрями 
налагодження 
механізму 
адміністративного 
переконання. (0,3 
друк. арк.).
9. Капленко Г. В., 
Чистоклетов Л. Г., 
Хитра О. Л. Методи 
дослідження 
проблематики 
адміністративного 
права. Журнал 
східноєвропейського 
права. 2019. № 62. С. 
18-29. (0,6 друк. арк.). 
Особистий внесок 
авторки: 
обґрунтованій 
перспективи 
забезпечення захисту 
прав споживачів.
10. Стасишин А. В., 
Капленко Г. В. Про 



деякі теорії мотивації 
професійної 
діяльності державних 
службовців // 
Електронне наукове 
видання "Публічне 
адміністрування та 
національна безпека". 
— 2020. — №7. 
https://doi.org/10.2531
3/2617-572X-2020-7-
6197
Пункт 3) 
1. Публічне 
управління: 
Навчальний посібник 
/ Л.О. Бобко, О.В. 
Герасименко, Г.В. 
Капленко, Г.О. 
Комарницька, Н.Т. 
Пак та ін. За заг ред. 
А.В. Стасишина. – 
Львів, 2019. – 460 с. 
2. «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./3,1 д.а.)
3. Капленко Г. В. 
Механізм 
регулювання ринку 
споживчих товарів в 
Україні: теорія, 
методологія, 
практика: монографія. 
Чернігів: ЧНТУ. 2019. 
382 с. (16,5 друк. арк.).
4. Kaрlenkо G. 
Administrative barriers 
in the Ukrainian 
ecоnоmy and the 
cоnceрtual fоrmulatiоn 
оf the рrоblem оf their 
fоrecasting. Assоciatiоn 
agreement: driving 
integratiоnal changes. 
2019. Vоl. III 
Mоnоgraрh. Р. 32-46. 
(0,8 друк. арк.).
Пункт 10) 
В.о.завідувача 
кафедри економіки та 
публічного 
управління з жовтня 
2019 р.
Пункт 13) 
1.Капленко Г.В. 
Опорний конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Технології 
публічного 
адмініструвнання» 
для студентів, які 



навчаються за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр» / Г.В. 
Капленко. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. – 169 с.
2.Капленко Г.В. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
організації та 
виконання 
самостійної роботи 
студента з навчальної 
дисципліни 
«Технології 
публічного 
адмініструвнання» 
для студентів, які 
навчаються за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр» / Г.В. 
Капленко. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. – 58 с.
3.Капленко Г.В. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
організації та 
виконання 
самостійної роботи 
студента з навчальної 
дисципліни 
«Управління 
професійною 
кар’єрою та розвитком 
персоналу» для 
студентів, які 
навчаються за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр» / Г.В. 
Капленко. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. – 58 с.
4.Капленко Г.В. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
проведення 
семінарських занять з 
навчальної 
дисципліни «Аудит та 
оцінювання 
управлінської 
діяльності» для 
студентів, які 
навчаються за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр» / Г.В. 
Капленко. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. – 35 с.
5.Капленко Г.В. 
Засоби діагностики 
знань студентів з 
навчальної 
дисципліни 
«Технології 
публічного 
адмініструвнання» 
для студентів, які 



навчаються за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр» / Г.В. 
Капленко. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. – 96 с.
6.Капленко Г.В. 
Опорний конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни «Система 
оцінювання та 
мотивації персоналу» 
для студентів, які 
навчаються за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр» ОП 
«Управління 
персоналом в органах 
публічної влади та 
бізнес-структур» / Г.В. 
Капленко. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2019. – 147 с.
7.Капленко Г.В. 
Засоби діагностики 
знань студентів з 
навчальної 
дисципліни «Система 
оцінювання та 
мотивації персоналу» 
для студентів, які 
навчаються за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр» ОП 
«Управління 
персоналом в органах 
публічної влади та 
бізнес-структур» / Г.В. 
Капленко. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. – 89 с.
8.Капленко Г.В., 
Комарницька Г.О. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання, 
оформлення та 
захисту курсових робіт 
з блоку нормативних 
дисциплін підготовки 
для здобувачів вищої 
освіти за галуззю 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
магістр – Львів: ЛНУ 
ім. І.Франка, 2019 – 35 
с.
9.Методичні 
рекомендації з 
виконання, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційни 
(магістерських) робіт, 
для студентів 
спеціальностей 071 
«Облік і 



оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 051 
«Економіка», 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього ступеня 
«магістр» / Укладачі: 
професор Ситник Н.С, 
д.е.н., к.е.н., професор 
Романів Є.М., к.е.н., 
доцент Західна О.Р., 
к.е.н., доцент 
Приймак С.В., к.е.н., 
доцент Шевчук І.Б., 
к.е.н., доцент 
Капленко Г.В. – Львів, 
ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2018. – 50 с.
10.Капленко Г.В., 
Стасиин А.В., Пак Н.Т. 
Робоча програма та 
методичні 
рекомендації щодо 
проходження та 
захисту 
переддипломної 
практики для 
студентів за галуззю 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього ступеня 
магістр денної та 
заочної форм 
навчання. – Львів, 
ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2020. – 42 с.

Пункт 14) 
Науковий керівник 
студентських 
наукових та 
магістерських робіт, 
керівник студентських 
наукових статей, тез 
доповідей 
міжнародних 
конференцій, круглих 
столів. Проводить 
підготовку студентів 
на II етап 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Публічне управління 
та адміністрування». 
Нагороджена 
Подякою за високий 
рівень теоретичної та 
практичної підготовки 
студентів що 
прийняли участь у II 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
від оргкомітету 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 



Сікорського». Зокрема 
підготовлені магістри 
отримали перемогу 
(диплом за 
інноваційність - 
магістр Береза Софія).  
Стажування: 
1. Львівський 
торговельно-
економічний 
університет, листопад-
грудень 2016р.
2. Навчання за курсом 
«Формування 
громадянських 
компетентностей у 
державних 
службовців» для 
викладачів ВНЗ, які 
здійснюють 
підготовку магістрів за 
спеціальністю 
«Публічне управління 
та адміністрування» в 
рамках швейцарсько-
українського проекту 
«Розвиток 
громадянських 
компетентностей в 
Україні – DOCCU», 
жовтень-листопад 
2017 р.
Порадник групи УФП-
21с
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10 Стратегічне 
управління 
персоналом

Показники 1, 2, 3, 10, 
13, 14, 16.
Пункт 1)
1. The impact of 
urbanization on the 
innovative development 
of Ukrainian regions/G. 
Komarnicka1, Y. 
Shipulina2, N. 
Illiashenko2/Marketing 
and management of 
innovationsSumy: VTD 
-University book,№ 3, 
Р. 336-350( Web of 
Science).
2. Управління 
знаннями в системі 
інноваційного 
розвитку 
організації/Ілляшенк
о Сергій 
Миколайович1,2, 
Шипуліна Юлія 
Сергіївна1, Ілляшенко 
Наталія Сергіївна1, 
Комарницька Ганна 
Омелянівна3/Наукови
й журнал Сумського 
державного 
університету 
«Маркетинг і 
менеджмент 
інновацій». 2017. № 1. 
С. 231-241. ( Web of 
Science).
3. Clustering 
Algorithms for 
Economic and 
Psychological Analysis 
of Human 
Behavior/Nataliya 
Boyko[0000-0002-
6962-9363], Hanna 
Komarnytska[0000-
0002-5533-6439], Yurii 
Kryvenchuk[0000-



0002-2504-5833], 
Yuriy 
Malynovskyy[0000-
0002-7139-5623]/ 
Conflict Management in 
Global Information 
Networks, CMiGIN. 
2019. Р 614-626 
(Scopus).
4. Financial Regulation 
of Public-Private 
Partnerships: Forms, 
Models, And Use in 
Reengineering 
Conditions/Oleh 
Kuzmin, Nestor Shpak, 
Hanna Komarnytska, 
Wlodzimierz Sroka and 
Volodymyr 
Zhezhukha/Education 
Excellence and 
Innovation 
Management: A 2025 
Vision to Sustain 
Economic Development 
during Global 
Challenges. 2020. Р. 
3196- 3200 (Scopus).
Пункт 2) 
1. Комарницька Г.О. 
Демографічний аналіз 
трудового потенціалу 
прикордонних 
районів Львівської 
області / Г.О. 
Комарницька // 
Ефективність 
державного 
управління : зб. наук. 
пр. Львівського 
регіонального 
інституту державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові України 
/ за заг. ред. чл.-кор. 
НАН України В. С. 
Загорського, доц. А. В. 
Ліпенцева. – Львів : 
ЛРІДУ НАДУ. – 2015. 
– Вип. 45. – С. 235-
245.
2. Комарницька Г.О. 
Вплив формування 
територіальних 
громад як чинник 
розвитку бізнес-
середовища / Г.О. 
Комарницька, Л.М. 
Мельник // Науковий 
вісник НЛТУ України. 
/ Збірник науково-
технічних праць. ‒ 
Вип. 26. 2ек. ‒ Львів, 
2016р. ‒ С. 108-126.
3. Комарницька Г.О. 
Функціонування міст 
– важлива складова 
державотворчого 
патріотизму нації. / 
Б.А. Карпінський, Г.О. 
Комарницька // 
Науковий вісник 
Мукачівського 
державного 
університету. Серія 
«Економіка»: зб. наук. 
пр. / Ред. кол: 
Черничко Т. В. (гол. 



ред.) та ін. – МДУ, 
2016. – Вип. 1(5). – С. 
228-236.
4. Комарницька Г.О. 
Сутність державно-
приватного 
партнерства та його 
активізування в 
умовах розвитку 
інвестиційно-
інноваційної 
діяльності/ 
Комарницька Г. О. 
Сутність державно-
приватного 
партнерства та його 
активізування в 
умовах розвитку 
інвестиційно-
інноваційної 
діяльності // 
Проблеми економіки. 
– 2019. – №1. – C. 46–
51.https://doi.org/10.32
983/2222-0712-2019-1-
46-51
5. Комарницька Г. О. 
Показники 
оцінювання якості 
митного 
обслуговування 
державно-приватного 
партнерства /Г.О. 
Комарницька // 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2019. № 14. 
С. 5–10. DOI: 
32702/2306-
6814.2019.14.5
6. Комарницька Г.О. 
Напрями 
активізування 
державно-приватного 
партнерства в умовах 
розвитку інвестиційно 
інноваційної 
діяльності / Г.О. 
Комарницька // 
Економіка та держава. 
2019. № 5. С. 60–63. 
DOI: 32702/2306-
6806.2019.5.60
7. Комарницька Г. О. 
Модель митного 
обслуговування 
державно-приватного 
партнерства/ Г.О. 
Комарницька //Бізнес 
Інформ. 2019. №4. C. 
41-45. 
https://doi.org/10.3298
3/2222-4459-2019-4-
41-48
8. Комарницька Г.О. 
Класифікація проектів 
державно-приватного 
партнерства / Г.О. 
Комарницька // 
Бізнес Інформ. 2019. 
№5. C. 50–55. 
https://doi.org/10.3298
3/2222-4459-2019-5-
50-55
9. Комарницька, Г.О. 
та Кузьмін, О.Є., 2019. 
Передумови 
залучення інвестицій 
та інновацій на 
засадах державно-
приватного 
партнерства. 



Економіка. Фінанси. 
Право, 10/2, с. 13-17. 
10. Комарницька, Г.О. 
та Кузьмін, О.Є., 2019. 
Оцінювання 
державно-
партнерського 
потенціалу 
територіального 
утворення. Економіка: 
реалії часу, [online] 4 
(44), с.5-17. Доступно: 
https://economics.opu.
ua/files/archive/2019/
No4/5.pdf 
11. Комарницька, Г.О., 
2019. Концептуальні 
основи активізування 
державно-приватного 
партнерства в умовах 
розвитку 
інвестиційно-
інноваційної 
діяльності. Бізнес 
Інформ, 8, с. 53-58. 
12.Комарницька, Г.О., 
2019. Державно-
партнерський 
потенціал та 
державно-
партнерська 
привабливість 
територіальних 
утворень. 
Менеджмент та 
підприємництво в 
Україні: етапи 
становлення і 
проблеми розвитку, 
1/1, с.137-144. 
13. Комарницька, Г.О., 
2019. Принципи 
активізування 
державно-приватного 
партнерства в умовах 
розвитку 
інвестиційно-
інноваційної 
діяльності. Інтелект 
XXI, 4, с.78-82.
14. Комарницька, Г.О. 
та Кузьмін, О.Є., 2019. 
Методи оцінювання 
економічної 
ефективності 
державно-приватного 
партнерства в умовах 
розвитку 
інвестиційно-
інноваційної 
діяльності. Економіка. 
Фінанси. Право, 11, c. 
30-35. 
15. Комарницька, Г.О., 
2019. Вітчизняний 
досвід державно-
приватного 
партнерства в умовах 
розвитку 
інвестиційно-
інноваційної 
діяльності. 
Причорноморські 
економічні студії, 44, 
с.43-48. 
16. Комарницька, Г.О. 
та Кузьмін, О.Є., 2019. 
Економічне 
обґрунтування 
проектних рішень у 
сфері державно-



приватного 
партнерства. 
Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету, [online] 
3 (9), с.41-50. 
Доступно: 
https://economics.opu.
ua/ejopu/2019/No3/41.
pdf. 
17. Комарницька Г.О. 
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.
18. Комарницька Г.О. 
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.
19. Комарницька Г.О. 
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.
20. Комарницька Г.О. 
Стратегічне 
планування розвитку 
селища Ворохта/ Г.О. 
Комарницька, Т.Б. 
Герин. Збірник 
наукових праць 
Хмельницького 
кооперативного 
торговельно-
економічного 
інституту: Економічні 
науки. – 
Хмельницький, 2018. 
– №12.
Пункт 3)
1. Регіональна 
урбанізація [Текст]: 
монографія / Г. 
О.Комарницька // 



Львів. держ. фінанс. 
акад. – Львів: ЛДФА; 
Кам’янець-
Подільський: 
Медобори-2006, 2015. 
– 175 с.
2. Innovative 
management: 
theoretical, methodical, 
and applied grounds 
Komarnytskyy I.M., 
Komarnitska G.А. 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, 
2018, 296 pages.
3. Комарницька, Г.О., 
Овчарук, В.В. та 
Коломієць, О.Л. 2019. 
Методичні підходи з 
економічного 
оцінювання систем 
адміністрування. В: 
Л.М. Савчук, ред. 
Управління соціально-
економічним 
розвитком країни, 
регіону, підприємства 
в умовах кризи 
(виробнича, 
будівельна та 
транспортна галузі). 
Дніпро: Видавець Біла 
К.О. с.194-211.
4. Комарницька, Г.О. 
2019. Державно-
приватне партнерство: 
інвестиційно-
інноваційне 
забезпечення, митне 
обслуговування та 
економічна 
ефективність: 
монографія / Г.О. 
Комарницька, Львів: 
Галицька видавнича 
спілка. 211с.
5. Комарницька, Г.О., 
Шипуліна, Ю.С. та 
Ілляшенко Н.С. 
Інструменти та методи 
управління знаннями 
в системі 
інноваційного 
розвитку організацій : 
монографія / за заг. 
ред. д. е. н., доц. Ю. С. 
Шипуліної. — Суми : 
Триторія, 2019. — 270 
с.
6. Комарницька Г.О. 
Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини: Підручник 
/ Г.О Комарницька, 
І.М. Комарницький. 
Хмельницький: ФОП 
Цюпак А.А., 2016. – 
424 с.



7. Збірник тестових 
завдань для 
менеджерів : навч. 
посіб. / І. М. 
Комарницький, Б. А. 
Карпінський, Г. В. 
Капленко, О. В. 
Герасименко, Л. О. 
Бобко ; Хмельн. 
кооператив. торг.-
економ. ін-т, Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка 
; ред. І. М. 
Комарницький. – 
Кам’янець-
Подільський : 
Друкарня “Рута”, 2018. 
– 575 с.
8. Публічне 
управління: навч. 
посібник / А. В. 
Стасишин, Г.В. 
Капленко, Г. О. 
Комарницька та ін. [за 
заг. ред. А. В. 
Стасишина]. Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. 460 с.
Пункт 10) 
2014-2016 роки 
заступник завідувача 
кафедри з питань 
практики студентів. З 
2017 навчального року 
виконує обов’язки 
завідувача кафедри 
економіки та 
менеджменту 
(відповідно до ухвали 
Вченої ради 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка від 27 
листопада 2019 року 
(протокол № 77/11) 
наказом ректора (№ 
0-160 від 17 грудня 
2019 р.) кафедру 
економіки та 
менеджменту 
факультету 
управління фінансами 
та бізнесу з 01.01.2020 
р. перейменовано на 
кафедру публічного 
адміністрування та 
управління бізнесом). 
Пункт 13) 
1. Публічне 
управління: навч. 
посібник / А. В. 
Стасишин, Г.В. 
Капленко, Г. О. 
Комарницька та ін. [за 
заг. ред. А. В. 
Стасишина]. Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. 460 с.
2. Комарницька Г.О. 
Плани семінарських 
занять і методичні 
рекомендації щодо їх 
проведення з 
навчальної 
дисципліни 
«Публічне управління 
соціальним 
розвитком» для 
студентів за галуззю 
знань 28 «Публічне 



управління та 
адміністрування», 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування», 
освітнього ступеня 
бакалавр, денної 
форми навчання/ Г.О. 
Комарницька. – Львів 
: ЛНУ ім. І. Франка, 
2019.– 19 с.
3. Комарницька Г.О. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
виконання 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
“Соціальна та 
гуманітарна політика” 
для студентів за 
галуззю знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
магістр / Г.О. 
Комарницька. – Львів 
: ЛНУ ім. І. Франка, 
2020.– 23 с.
Пункт 14) 
Науковий керівник 
студентських 
наукових та 
магістерських робіт, 
керівник студентських 
наукових статей, тез 
доповідей 
міжнародних 
конференцій, круглих 
столів. Проводить 
підготовку студентів 
на II етап 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Публічне управління 
та адміністрування». 
Нагороджена 
Подякою за високий 
рівень теоретичної та 
практичної підготовки 
студентів що 
прийняли участь у II 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
від оргкомітету 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського». Зокрема 
підготовлені магістри 
отримали перемогу (II 
місце - магістр 
Климович Ірина). З 
2014 по 2017 рр. 
керувала науковим 
гуртком 
«Державотворець». 
Пункт 16) 
Активний член ГО 



«Освітянин», ГО 
“Об’єднання 
підприємців 
Львівщини “Крок”; 
член Проєктного 
офісу при 
Департаменті 
економічної політики 
Львівської ОДА; член 
конкурсної комісії 
проєктів (заходів), 
розроблених 
інститутами 
громадянського 
суспільства на 
виконання 
(реалізацію) яких 
надається фінансова 
підтримка у 2020 році 
з Регіональної 
програми сприяння 
розвитку 
інформаційного 
простору та 
громадянського 
суспільства у 
Львівській області на 
2018-2020 роки. 
Порадник груп УФП-
41с., УФПМ -11с.

Стажування: Травень 
2017р. участь у 
міжнародному 
науково-
педагогічному 
стажуванні на тему 
«Управління бізнесом 
в Польщі і країнах 
ЄС». Програма 
закордонного 
науково-педагогічного 
стажування становила 
120 годин (4 кредити). 
Вища Школа 
Економіки (місто 
Білосток, Республіка 
Польща).
Підвищення 
кваліфікації у сфері 
управління 
проектами: 
Центральноєвропейсь
ка Академія навчань 
та сертифікація 
(CEASC), у співпраці з 
компанією Consulting 
Grup 2027 та 
Фундацією Rozwoju 
polsko - ukrainskich 
stosunkow 
gospodarczych (Лодзь, 
Польща) "Написання 
проектів. Фонди ЄС", 
2017 р, м.Львові. 
Курси Львівського 
клубу менеджерів по 
персоналу "HR-
кав'ярня" (2019 р.) 
Стажування за 
підсумками роботи І 
Міжнародної наково-
практичної 
конференції " Сучасна 
парадигма пуб. 60год. 
6. Програма 
«Інструменти 
фасилітації для 
проведення 
ефективних 
навчальних заходів в 



онлайн-форматі 
(сертифікат №1165.20, 
фундація CEASC, (30 
годин, 1 кредит ECTS) 
(2020 рік).

338261 Парубчак 
Іван 
Орестович

доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
управління 

фінансами та 
бізнесу

Диплом 
магістра, 

Львівський 
регіональний 

інститут 
державного 
управління 
Української 

Академії 
державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
1501 Державне 

управління, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004119, 

виданий 
26.02.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055849, 
виданий 

18.11.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039412, 
виданий 

26.06.2014, 
Атестат 

професора AП 
001757, 

виданий 
14.05.2020

11 Технології 
публічного 
адмініструванн
я та бізнес-
адмініструванн
я

Показники 2, 3, 4, 5, 
10, 11, 12, 14, 15
Пункт 2):
1. Парубчак І.О. 
Забезпечення 
ефективності 
державного 
управління у 
Карпатському 
єврорегіоні в 
контексті 
європейської 
інтеграції України / 
І.О.Парубчак // Теорія 
та практика 
державного 
управління і місцевого 
самоврядування: 
електр. наук. фах. вид. 
Херсонського 
національного 
технічного 
університету / голов. 
ред. проф. 
Лопушинський І. П. – 
2016. – № 2.– Режим 
доступу: http: // 
www.irbis- 
nbuv.gov.ua.
2. Парубчак І. 
Публічне управління 
розвитком екологічної 
політики 
Карпатського 
єврорегіону в 
транскордонних 
відносинах Україна – 
Польща / Парубчак І., 
Голось Я. // Публічне 
управління та митне 
адміністрування, № 2 
(15), м. 
Дніпропетровськ. - 
2016. - С. 130-136.
3. Парубчак І.О. 
Громадсько-політичні 
відносини в контексті 
інституціоналізації 
соціальних рухів в 
суспільстві 
перехідного періоду / 
Парубчак І.О., Держко 
І.З. // Інститут 
проблем державного 
управління та 
місцевого 
самоврядування 
НАДУ при 
Президентові 
України. Аналітика і 
влада. – К.: НАДУ, 
2014. - № 9. – С. 98-
105.
4. Парубчак І.О. 
Сутність і роль 
соціального діалогу як 
інституційного 
напряму в соціальній 
політиці держави / 
Парубчак І.О. // 
Публічне урядування : 
збірник. – №1 (2) – 
березень 2016. – Київ.: 
ДП Видавничий дім 
«Персонал», 2016. – С. 
61-70.



5. Парубчак І.О. 
Вплив громадських 
організацій та 
об’єднань на соціальні 
характеристики 
державного 
управління в Україні / 
Парубчак І.О. // Зб. 
наук. праць - Одес. 
регіон. ін-ту держ. 
Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові 
України. Актуальні 
проблеми державного 
управління. - ОРІДУ 
НАДУ, 2013. – Вип. № 
1 (53) – С. 112-116.
Пункт 3):
Розвиток публічного 
управління в Україні: 
теоретичні, 
методологічні та 
практичні аспекти: 
монографія / 
Кравченко С.О., 
Парубчак І.О. та ін. – 
К.: УкрСІЧ, 2018. – 
354с.
Пункт 4):
Рибчич І.Є. кандидат 
наук з державного 
управління, 2017 р.
Пункт 5): Учасник 
міжнародного 
наукового проекту: 
«Swiadomość 
narodowa i kultura 
narodowa w 
społeczeństwach 
transformacyjnych», 
2018-2020 р., м. 
Торунь, Польща.
Пункт 10):
Організаційна робота 
на посаді завідувача 
кафедри публічного 
управління та 
адміністрування.
Пункт 11):
Офіційний опонент 
докторських та 
кандидатських 
дисертацій (12 раз).
Член спеціалізованої 
Вченої ради ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові України
Пункт 12):
Доктор наук з 
державного 
управління (2015 р.)
Пункт 14):
Видано методичні 
рекомендації для 
студентів очної та 
дистанційної форми 
навчання з дисциплін:
Публічне управління 
та адміністрування
Державне та 
регіональне 
управління
Основи вироблення 
політики та 
прийняття рішень
Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності
Пункт 15):
Доцент з 2014 р.; 
Професор з 2020 р.



Друга вища освіта: 
Диплом про 
перепідготовку ЛНУ 
ім. І. Франка за 
спеціальністю « 
Правознавство».

338261 Парубчак 
Іван 
Орестович

доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
управління 

фінансами та 
бізнесу

Диплом 
магістра, 

Львівський 
регіональний 

інститут 
державного 
управління 
Української 

Академії 
державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
1501 Державне 

управління, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004119, 

виданий 
26.02.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055849, 
виданий 

18.11.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039412, 
виданий 

26.06.2014, 
Атестат 

професора AП 
001757, 

виданий 
14.05.2020

11 Основи 
вироблення 
політики та 
прийняття 
рішень

Показники 2, 3, 4, 5, 
10, 11, 12, 14, 15
Пункт 2):
1. Парубчак І.О. 
Забезпечення 
ефективності 
державного 
управління у 
Карпатському 
єврорегіоні в 
контексті 
європейської 
інтеграції України / 
І.О.Парубчак // Теорія 
та практика 
державного 
управління і місцевого 
самоврядування: 
електр. наук. фах. вид. 
Херсонського 
національного 
технічного 
університету / голов. 
ред. проф. 
Лопушинський І. П. – 
2016. – № 2.– Режим 
доступу: http: // 
www.irbis- 
nbuv.gov.ua.
2. Парубчак І. 
Публічне управління 
розвитком екологічної 
політики 
Карпатського 
єврорегіону в 
транскордонних 
відносинах Україна – 
Польща / Парубчак І., 
Голось Я. // Публічне 
управління та митне 
адміністрування, № 2 
(15), м. 
Дніпропетровськ. - 
2016. - С. 130-136.
3. Парубчак І.О. 
Громадсько-політичні 
відносини в контексті 
інституціоналізації 
соціальних рухів в 
суспільстві 
перехідного періоду / 
Парубчак І.О., Держко 
І.З. // Інститут 
проблем державного 
управління та 
місцевого 
самоврядування 
НАДУ при 
Президентові 
України. Аналітика і 
влада. – К.: НАДУ, 
2014. - № 9. – С. 98-
105.
4. Парубчак І.О. 
Сутність і роль 
соціального діалогу як 
інституційного 
напряму в соціальній 
політиці держави / 
Парубчак І.О. // 
Публічне урядування : 
збірник. – №1 (2) – 
березень 2016. – Київ.: 
ДП Видавничий дім 



«Персонал», 2016. – С. 
61-70.
5. Парубчак І.О. 
Вплив громадських 
організацій та 
об’єднань на соціальні 
характеристики 
державного 
управління в Україні / 
Парубчак І.О. // Зб. 
наук. праць - Одес. 
регіон. ін-ту держ. 
Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові 
України. Актуальні 
проблеми державного 
управління. - ОРІДУ 
НАДУ, 2013. – Вип. № 
1 (53) – С. 112-116.
Пункт 3):
Розвиток публічного 
управління в Україні: 
теоретичні, 
методологічні та 
практичні аспекти: 
монографія / 
Кравченко С.О., 
Парубчак І.О. та ін. – 
К.: УкрСІЧ, 2018. – 
354с.
Пункт 4):
Рибчич І.Є. кандидат 
наук з державного 
управління, 2017 р.
Пункт 5): Учасник 
міжнародного 
наукового проекту: 
«Swiadomość 
narodowa i kultura 
narodowa w 
społeczeństwach 
transformacyjnych», 
2018-2020 р., м. 
Торунь, Польща.
Пункт 10):
Організаційна робота 
на посаді завідувача 
кафедри публічного 
управління та 
адміністрування.
Пункт 11):
Офіційний опонент 
докторських та 
кандидатських 
дисертацій (12 раз).
Член спеціалізованої 
Вченої ради ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові України
Пункт 12):
Доктор наук з 
державного 
управління (2015 р.)
Пункт 14):
Видано методичні 
рекомендації для 
студентів очної та 
дистанційної форми 
навчання з дисциплін:
Публічне управління 
та адміністрування
Державне та 
регіональне 
управління
Основи вироблення 
політики та 
прийняття рішень
Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності
Пункт 15):



Доцент з 2014 р.; 
Професор з 2020 р.
Друга вища освіта: 
Диплом про 
перепідготовку ЛНУ 
ім. І. Франка за 
спеціальністю « 
Правознавство».

338182 Решота 
Олена 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління 

фінансами та 
бізнесу

10 Теорія та 
практика 
кадрової 
політики 
держави й 
організації

Показники:1, 2, 3, 8, 9, 
10, 11, 13,14.

Пункт 1)
1.Reshota V., Bezzubov 
D., Zozulia I., Reshota 
О., Khytra O., 
Chystokletov L. 
Administrative justice: 
Main approaches of 
definition in common 
law and civil law 
countries. Arctic. 2020. 
Vol. 73. No. 2. P. 24–31. 
URL: 
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85079543301&origin=i
nward&txGid=a98ff896
ae977972ea3816f8a447
35ad (Indexed in the 
international 
scientometric database 
Scopus).
2. Reshota, V., Ilnytskyi, 
O., Syrko, M., Reshota 
O. Budgetary funds 
management in 
Ukraine: constitutional 
and international 
treaties regulation. 
Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics, Volume XI, 
Summer, 4(50). 2020. 
URL: 
https://journals.asersp
ublishing.eu/jarle/articl
e/view/5339 (Indexed 
in the international 
scientometric database 
Scopus) 
3. Reshota V., Dzhokh 
R., Reshota O., 
Kryvenchuk Yu. 
Problems of legal 
regulation of support in 
the implementation of 
control operations in 
Ukraine and 
information technology 
to solve this problem. 
CEUR Workshop 
Proceedings, 2654, pp. 
492-503. 2020. 
(Indexed in the 
international 
scientometric database 
Scopus).
Пункт 2)
1. Решота О. А., 
Решота В. В. 
Фінансова криза 
Єврозони та основні 
шляхи її подолання / 
О. А. Решота, В. В. 
Решота // 
Ефективність 
державного 
управління : зб. наук. 
праць. — Вип. 31 / за 



заг. ред. Чл.-кор. НАН 
України В. С. 
Загорського, доц. А. В. 
Ліпенцева. — Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 
С. 265-273. Режим 
доступу:  
http://www.lvivacadem
y.com/vidavnitstvo_1/d
ownload/zb31.pdf 
2. Решота О. А. 
Становлення 
внутрішнього ринку 
Європейського 
Союзу:передумови та 
особливості / О. А. 
Решота // 
Демократичне 
врядування. — 2012. — 
№ 9. — 10 с. — Режим 
доступу : 
http://lvivacademy.com
/vidavnitstvo_1/visnik9
/fail/Reshota.pdf 
3. Сидорчук О. Г., 
Решота О. А. Архетипи 
демократичної 
управлінської 
культури: сутність та 
загальна 
характеристика 
//Архетипіка і 
державне управління: 
громадянська 
самоорганізація, 
соціальна мобільність, 
суспільна інтеграція : 
зб. наук. пр. 
переможців і кращих 
авторів Третього 
міжнар. конкурсу 
молодих учених ; 30 
квіт. 2015 р., Ужгород 
– Скаліца / О. 
Сидорчук, О. Решота ; 
за наук. ред. Е. А. 
Афоніна, Г. Л.Рябцева. 
– К. : Псіхєя, 2015. – С. 
61–70. — Режим 
доступу : 
http://academy.gov.ua/
NMKD/library_nadu/(
13)/4490b1ce-e5fa-
4e8d-99a8-
37d868408b2d.pdf
4. Reshota V., Reshota 
О., Syrko M. 
Entwicklung von 
theoretischen 
Vorstellungen über das 
Gerichtsrecht. Visegrad 
Journal on Human 
Rights. 2019. No. 6. Vol. 
3. S. 146 –149. (Indexed 
in the international 
scientometric database 
Index Copernicus).
5. Решота В., Решота 
О. Концепція судового 
права у працях 
радянських 
дослідників. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
2020. № 1. C. 269–272. 
URL: 
http://www.lsej.org.ua/
1_2020/67.pdf. DOI 
https://doi.org/10.3278
2/2524-0374/2020-
1/65 (Indexed in the 



international 
scientometric database 
Index Copernicus).
6. Решота О. А. 
Особливості розвитку 
публічного 
управління в Україні: 
сучасні тенденції та 
проблеми. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2020. № 3. 
– URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1603 
DOI: 10.32702/2307-
2156-2020.3.37
 Пункт 3)
1.Reshota V., Reshota 
O. European Union – 
Ukraine Association 
Agreement: main 
problems and features 
// Ukraina–Polska–
Unia Europejska. Ze 
studiów nad 
przeksztalceniami 
ustrojowymi na 
przelomie XX s XXI 
wieku / praca zbiorowa 
pod redakcją H. 
Stronskiego, J.Goloty, 
O.Krasiwskiego. – 
Lwów–Olsztyn–
Ostrołęka : drukarnia J. 
J. Maciejewsczy, 
Przasnysz, 2014. – S. 51 
– 57. — Режим доступу 
: 
http://www.otn.ostrole
ka.pl/images/Wydawni
ctwa/2019/Ukraina-
Polska-
Unia%20Europejska.pd
f (колективна 
монографія)
2.Решота О. А. 
Внутрішній ринок 
Європейського Союзу 
та міжнародна 
економічна інтеграція 
: навч. посіб. / О. А. 
Решота. – Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 
156 с.
Пункт 8)
1.Член редколегії 
наукових фахових 
періодичних видань 
“Ефективність 
державного 
управління” та 
“Демократичне 
врядування” 
Львівського 
регіонального 
інституту державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові 
України.
Пункт 9) 
Науковий керівник 
студентських 
наукових статей, тез 
доповідей 
міжнародних 
конференцій, круглих 
столів. З 2019 і досі - 



керівник наукового 
гуртка 
«Державотворець» 
при кафедрі 
публічного 
адміністрування та 
управління бізнесом. 
Пункт 10)
З 2019 року і донині - 
заступник завідувача 
кафедри публічного 
адміністрування та 
управління бізнесом з 
виховної роботи.
Пункт 11)
Офіційний опонент 
дисертаційного 
дослідження 
здобувача Лесик О. В. 
на тему: «Вітчизняна 
система державного 
управління: 
становлення та моделі 
розвитку», подана до 
захисту в 
спеціалізовану вчену 
раду К 41.863.01 в 
Одеському 
регіональному 
інституті державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові України 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук з державного 
управління за 
спеціальністю 
25.00.01 - теорія та 
історія державного 
управління.
Пункт 13)
1.Решота О. А. 
Європейська політика 
згуртування: сутність, 
інструменти, практика 
транснаціональних 
проектів ЄС : навч.-
метод. реком. для 
слухачів спеціальності 
“Публічне 
адміністрування” / О. 
А. Решота. – Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2010 . – 
50 с.
2.Решота О. А. 
Економічна безпека : 
навч.-метод. реком. 
для слухачів денної та 
заочної форм 
навчання 
спеціальності 
“Державне 
управління” / О. А. 
Решота. – Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2012 – 
40 с.
3.Решота О. А., 
Решота В. В. 
Конкурентна політика 
: навч.-метод. реком. 
для слухачів денної та 
заочної форм 
навчання 
спеціальності 150000 
“Державне 
управління” / О. А. 
Решота. – Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 



60 с.
4.Решота О. А. 
Внутрішній ринок 
Європейського Союзу 
та міжнародна 
економічна інтеграція 
: навч.-метод. реком. 
для слухачів денної та 
заочної форм 
навчання 
спеціальності 150000 
“Державне 
управління” / О. А. 
Решота. – Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2012 . – 
68 с.
5.Решота О. А. 
Антикризове 
управління: 
навчально-методичні 
рекомендації для 
слухачів заочної 
форми навчання 
спеціальності 
8.15010001 «Державне 
управління» / О. А. 
Решота. – Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 
48 с.
Пункт 14)
З 2019 і досі - керівник 
студентсько-
аспірантського 
наукового гуртка 
«Державотворець» 
при кафедрі 
публічного 
адміністрування та 
управління бізнесом.

Стажування: 
Міжнародне науково-
педагогічне 
стажування з 
державного 
управління 
«Професійний 
розвиток та 
педагогічна 
майстерність 
викладачів з 
державного 
управління», 6 
кредитів (180 годин), 
20 січня - 28 лютого 
2020 року, м. Загреб, 
Республіка Хорватія.

207729 Васьківська 
Катерина 
Володимирів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління 

фінансами та 
бізнесу

28 Управління 
змінами

Показники: 1, 2, 3, 4, 
7, 10, 11, 13, 14, 18.
Пункт 1)
1) Vaskivska K.V., 
Beztelesna L. I., 
Sopilnyk L. I., Danyliuk 
O.I., Chopyk O. V., 
Semchuk Zh.V. (2020). 
Economic development 
of business on 
suburban territories: a 
theoretical-methodic 
and practical aspect. 
ARCTIC, 73 (3). 109-
127. (ISSN: 0004-
0843). Scopus
https://arcticjournal.or
g/
2) Kateryna Vaskivska 
(2020). The 
development of the 
regional innovation 



system in Ukraine 
under decentralization. 
Journal of Management 
and Financial Sciences 
(JMFS). SGH Warsaw 
School of Economics 
Collegium of 
Management and 
Finance. Volume XIII. 
Issue 40 (March 2020). 
pp. 57–72. URL : 
https://econjournals.sg
h.waw.pl/JMFS/article
/view/2424
(ISSN : 1899-8968, e-
ISSN : 2657-5612), 
Scopus.
3) Катерина 
Васьківська, Любов 
Лозінська, Юлія 
Галімук (2020). 
Управління 
економічним 
потенціалом 
підприємства 
сільських 
територіальних 
громад в умовах змін. 
European journal of 
economics and 
management. Volume 
6. Issue 4. P. 89-92. 
DOI: 
10.46340/eujem.2020.6
.4.12. URL :
https://mail.google.co
m/mail/u/0/?
tab=rm&ogbl#sent/Ktb
xLvHPvXDDgXcvjg
FpwbjsjQLWzwBLJV?
projector=1&messagePa
rtId=0.2
Пункт 2)
1.Васьківська К.В., 
Лозінська Л. Д., 
Галімук Ю. О. 
Економічний 
потенціал 
підприємства в умовах 
змін: суть та 
характерні 
особливості.  
Ефективна економіка. 
2020. № 5. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=7858
 DOI: 10.32702/2307-
2105-2020.5.7
2.Васьківська К. В., 
Лозінська Л.Д. 
Особливості 
конкурентного 
економічного 
потенціалу 
підприємства. ЛНАУ, 
Аграрна економіка, 
2020. Т 13. № 1-2. С. 
55-62.
https://doi.org/10.3173
4/agrarecon2020.01.05
5
3. Васьківська К.В., 
Чопик О.В., Лозінська 
Л.Д., Галімук Ю.О. 
Удосконалення 
розвитку приміських 
територій. Бізнес 
Інформ. 2019. №7. C. 
91–100.
https://doi.org/10.3298



3/2222-4459-2019-7-
91-100
4. Васьківська К.В., 
Пелехатий А.О., 
Лозінська Л.Д. 
Галімук Ю. О. 
Співробітництво 
територіальних 
громад в умовах 
децентралізації. 
Ефективна економіка. 
2019. № 8. URL: 
htth://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=7209 
DOI: 10.32702/2307-
2105-2019.8.1
5. Васьківська К.В., 
Васьківський Ю.П., 
Децик О.І., 
Прокопишак В.Б. 
Фінансове 
забезпечення 
інвестиційної 
діяльності суб’єктів 
підприємництва: 
регіональний аспект. 
Ефективна економіка. 
2018. № 7. URL : 
http://www.economy.n
auka.
com.ua. /?
op=1&z=6444 
Пункт 3). Васьківська 
К.В., Децик О.І. 
Інвестиційна 
діяльність суб’єктів 
підприємництва в 
системі бізнес-
адміністрування. 
Монографія. За заг. 
ред. К. В. Васьківської. 
Львів : «ГАЛИЧ-
ПРЕС», 2019. 192 с.
ISBN 978-617-7617-27-
2
Пункт 4). Наукове 
керівництво 
дисертаційних робіт.
1.Децик Ольга 
Ігорівна, тема 
дисертації «Фінансове 
забезпечення 
інвестиційної 
діяльності суб’єктів 
підприємництва», 
кандидат економічних 
наук, спеціальність:
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 30.10. 
2018 р.  
2. Чопик Олександр 
Володимирович,
тема дисертації 
«Економічний 
розвиток суб’єктів 
підприємництва 
приміських 
територій», 
 кандидат 
економічних наук, 
спеціальність:
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 31.10. 2019 
р. 



Пункт 7).
3 2015 р. по 2017 р. 
член спеціалізованої 
вченої ради Д 
35.154.01 – ДУ 
«Інститут 
регіональних 
досліджень імені М.І. 
Долішнього НАН 
України».
Пункт 10).
Завідувач кафедри 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
факультету 
управління фінансами 
та бізнесу (2009-2017 
рр.)
Пункт 11). Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента
Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
1.Кошарської Наталії 
Михайлівни на тему 
«Фінансове 
забезпечення 
операційної 
діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств», подану 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 2016 р.
2.Вознюк-Богів Ірини 
Миколаївни на тему 
«Формування 
кадрового потенціалу 
фінансового сектору 
економіки регіону», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.07 – 
демографія, економіка 
праці, соціальна 
економіка і політика, 
30.10. 2019 р.
Пункт 13). 
1. Васьківська К.В., 
Сич О.А. Фінансовий 
менеджмент. 
Навчальний посібник: 
Львів : Видавництво 
«Галич-Прес», 2017. 
236 с.
2. Васьківська К.В. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
проведення 
семінарських 
(практичних) занять з 
навчальної 
дисципліни «Теорія та 
економіка галузевих 
ринків» для студентів, 
які навчаються за 
галуззю знань: 28 
«Публічне управління 
та адміністрування», 
спеціальністю: 281 
«Публічне управління 



та адміністрування», 
спеціалізація 
«Публічне 
адміністрування та 
управління бізнесом» 
/ К.В. Васьківська. – 
Львів : ЛНУ ім. І. 
Франка, 2020. – 20 с.
3. Васьківська К.В. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
семінарських занять з 
навчальної 
дисципліни “Методи 
наукових досліджень з 
публічного 
управління та 
адміністрування” для 
студентів за галуззю 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр». / К.В. 
Васьківська – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017.– 20 с.
4. Васьківська К.В. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
виконання 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
Управління змінами» 
для студентів за 
галуззю знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр». / К.В. 
Васьківська. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017.– 30 с.
5. Васьківська К.В. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
виконання 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
Управління змінами» 
для студентів за 
галуззю знань 28 
«Управління 
пректами 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр». / К.В. 
Васьківська. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017.– 30 с.
6. Васьківська К.В. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
виконання 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
Управління змінами» 
для студентів за 
галуззю знань 28 
«Антикризове 



управління» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр». / К.В. 
Васьківська. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017.– 30 с.
Пункт 14).
Студентка (магістр) 
Трохімчук Діана (гр. 
УФФМ-61с) здобула IІ 
місце за участь у 
Міжнародна науково-
практична інтернет- 
конференція «Теорія 
та практика 
фінансового 
менеджменту», 27 
квітня 2018 року, м. 
Луцьк.
Пункт 18).
Наукове 
консультування 
працівників 
Підберізцівської 
сільської ради 
об’єднаної 
територіальної 
громади з питань 
розробки «Стратегії 
розвитку ОТГ на 
період до 2025 року»

Підвищення 
кваліфікації: 
Державна установа 
"Інститут 
регіональних 
досліджень імені М.І. 
Долішнього 
Національної академії 
наук України", 03.05. - 
07.06. 2016р. 

142853 Бобко 
Лариса 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління 

фінансами та 
бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
072 Фінанси, 

банківська 
справа та 

страхування

20 Комунікації і 
ділова мова в 
управлінні

Показники 2, 3, 9, 10, 
13, 17.
Пункт 2)
1.Бобко Л.О. 
Гуманістична 
педагогіка як основа 
підтримки 
саморозвитку 
студентської молоді у 
вищих навчальних 
закладах фінансово-
економічного 
профілю / Л.О. Бобко 
// Професійна освіта: 
проблеми та 
перспективи розвитку 
: збірник наукових 
праць; [за. ред. 
Литвина А.В.] . – 
Львів : В-во “Сполом”, 
2015. – С. 253–261.
2. Бобко Л.О. 
Формування 
професійного 
мислення у студентів 
ВНЗ при викладанні 
предмету 
«Комунікативний 
менеджмент» / Л.О. 
Бобко // Педагогіка і 
психологія 
професійної освіти. – 
2015. – № 4. – С. 161–
168.
3. Бобко Л.О. 
Корпоративна 



соціальна 
відповідальність : 
сучасний стан 
розвитку в Україні / 
Л.О. Бобко // 
Економіка. 
Управління. Інновації 
: електрон. наук. фах. 
вид. Житомир. держ. 
у-т ім. І. Франка. – 
Житомир: 2016. – 
Вип. 17. – С. 38–46.
4. Бобко Л.О. 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності в 
Україні / Л. О. Бобко 
// Ефективність 
державного 
управління:. – 2016. – 
Вип. 1-2(2). - С. 41-47. . 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/efdu_2016_1-
2(2)__7. PDF - 180.362 
Kb 
5.Бобко Л. О. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність: 
проблеми та реалії. – 
[Електронний ресурс] 
/ Л. О. Бобко // 
Економіка. 
Управління. Інновації. 
Серія: Економічні 
науки. – 2017. – No2. – 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/eui_2016_2
6.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. 51. – С. 
243 – 255
7.Бобко Л.О. 
Проблеми 
становлення та 
розвитку системи 
публічного 
адміністрування в 
Україні / Л. О. Бобко 
// Електронне наукове 
фахове видання 
«Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток» . – 2018. – 
№5. – [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу: 



http://www.dy.nayka.c
om.ua/pdf/5_2018/34.
pdf
8.Бобко Л.О. 
Актуальні проблеми 
формування кадрової 
політики системи 
державної служби 
України/ Л. О. Бобко, 
Л.В. Мариняк // 
Електронне наукове 
фахове видання 
«Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток» . – 2018. – 
№10. – [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/pdf/5_2018/34.
pdf
9.Бобко Л. О. 
Проблеми 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності 
бізнесу в Україні /  Л. 
О. Бобко, А.В. Мазяр 
// Електронне наукове 
фахове видання 
«Ефективна 
економіка». – 2019.– 
№5. – [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/pdf/5_2018/34.
pdf
Пункт 3)
1. Бобко Л.О. 
Практикум з 
української мови 
професійного 
спрямування / Л.О. 
Бобко. – Львів : ЛДФА, 
2015. – 78 с.
2.Збірник тестових 
завдань для 
менеджерів: 
навчальний посібник 
/ [ І.М. 
Комарницький, Б.А. 
Карпінський, Л.О. 
Бобко та ін. ]; за ред. 
д.е.н., проф. 
Комарницького І.М. – 
Кам’янець- 
Подільський: ТВО 
«Друкарня «Рута», 
2018. – 576 с.
3. Бобко Л.О. 
Громадянське 
суспільство як об’єкт 
публічного 
управління // 
Публічне управління 
= Public 
administration: навч. 
посібник /А.В. 
Стасишин, Г.В. 
Капленко, Г.О. 
Комарницька. та ін.; [ 
за заг. ред. 
А.В.Стасишина]. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – 460 с.
Пункт 9)
Науковий керівник 
студентських 
наукових робіт, 



зокрема наукових 
статей, тез доповідей 
міжнародних 
конференцій, круглих 
столів. У 2015р. 
проводила підготовку 
студентів до II етапу 
ХVІ Міжнародного 
конкурсу з української 
мови ім. Петра Яцика 
(переможець 
Стефанків О. Г.).
Пункт 10)
У 2018 році - 
заступник завідувача 
кафедри з питань 
практики студентів. З 
2019 навчального 
року виконую 
обов’язки заступника 
завідувача кафедри з 
навчально-
методичної роботи.
Пункт 13)
1. Бобко Л.О. 
Методична розробка 
лекції з предмету 
«Методика і практика 
викладання 
економічних 
дисциплін» на тему: 
«Методика 
проведення 
семінарських та 
практичних занять». / 
Л.О. Бобко. – Львів: 
ЛДФА, 2015. – 22с.
2. Бобко Л.О. 
Методичні 
рекомендації до 
вивчення теми: 
«Функціональні стилі 
сучасної української 
мови». / Л.О. Бобко. – 
Львів: ЛДФА, 2015. – 
18с.
3.Бобко Л.О. 
Методичні 
рекомендації до 
використання 
інтерактивних 
технологій при 
викладанні 
економічних 
дисциплін. / Л.О. 
Бобко. – Львів: ЛНУ 
ім. І.Франка, 2016. – 
21с.
4.Бобко Л.О. Роль 
української мови у 
формуванні 
державотворчого 
патріотизму нації. / 
Л.О. Бобко. – Львів: 
ЛНУ ім. І.Франка, 
2017. – 22с.
5.Бобко Л.О. 
Методична доповідь 
на тему: 
«Корпоративна 
соціальна 
відповідальність і 
проблема економічної 
раціональності. / Л.О. 
Бобко. – Львів: ЛНУ 
ім. І.Франка, 2017. – 
12с.
6.Бобко Л.О. 
Педагогічна 
діагностика у вищому 
навчальному закладі / 



Л.О. Бобко, Н.Т. Пак, 
Г.В. Капленко // 
Матеріали круглого 
столу «Соціально-
економічні процеси 
функціонування та 
інноваційного 
розвитку вищої 
освіти» ( Львів 25 
квітня 2018). – Львів: 
ФУФБ, 2018. – С.6-10.
7. Бобко Л.О. 
Проблеми взаємодії 
університетів та 
бізнесу // Матеріали 
круглого столу 
Оновлення системи і 
змісту 
університетської 
освіти: нові підходи, 
нова якість ( Львів 24 
квітня 2019). – Львів: 
ФУФБ, 2019. – С.6-11. 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 
http://financial.lnu.edu
.ua/news/uchast-
poradnykiv-
akademichnykh-hrup-
u-roboti-kruhloho-
stolu-onovlennia
8. Бобко Л.О. 
Взаємодія викладача і 
студента як умова 
ефективності 
професійної 
підготовки. Матеріали 
круглого столу: 
Педагогічне 
співробітництво як 
запорука розвитку 
вищої школи (Львів29 
квітня 2020 року). – 
Львів: ФУФБ, 2020. – 
С.7-11. 
https://financial.lnu.ed
u.ua/wp-
content/uploads/2020/
06/1_Kruhlyy-stil-
2020.pd
Пункт 17) Викладач 
спецпредметів та 
вибіркових дисциплін 
професійного циклу, 
загальний 
педагогічний стаж – 
31 рік.

Підвищення 
кваліфікації. 
Львівська комерційна 
академія, кафедра 
менеджменту,14.12.201
5-14.01.2016р.,№01/16 
від 14.01.2016 н. р.
Львівський 
національний 
університет ім. 
І.Франка, 17-18 жовтня 
2019р., сертифікат 
№21-2019/75, 
Професійна програма 
стажування 60 год. (2 
кредити ECTS) 
шляхом участі у І 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції "Сучасна 
парадигма публічного 
управління"



321047 Капленко 
Галина 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління 

фінансами та 
бізнесу

Диплом 
магістра, 
Львівська 
державна 
фінансова 

академія, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

150101 
Державна 

служба

18 Система 
оцінювання та 
мотивації 
персоналу

Пункти 
1,2,3,10,13,14,17
Пункт 1) 
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Капленко Г.В. 
Питання побудови 
динамічної 
прогностичної 
факторної моделі 
споживчого попиту. // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – Київ, 2016. – 
№4/1. – С. 20–24. 
(«Index Copernicus 
International»). (0,25 
д.а.) – фах.
5. Карпінський Б. А., 
Капленко Г. В. Про 
статистичний аспект 
оцінки 
державотворчих 
зусиль нації крізь 
призму податкового 
чинника розбудови 
держави // Бізнес 
Інформ. – 2016. – 
№11. – C. 247–252. 
(«Index Copernicus 
International»).
6. Стасишин А.В., 
Капленко Г.В. 



Еволюція теоретико-
економічних засад 
взаємодії держави та 
приватного бізнесу // 
Бізнес Інформ. – 2018. 
– №10. – у друці. 
(«Index Copernicus 
International»).
7. Kaрlenkо G., Bereza 
S., Slоbоda I. Fоrming 
the transрarency and 
орenness trends in the 
Ukrainian рublic sectоr. 
Innоvative Ecоnоmics 
and Management. 2019. 
Vоl. VI, № 2. Р. 30-39. 
[Міжнародна 
наукометрична база: 
Gооgle Schоlar, Index 
Cорernicus, фахове 
видання]
Пункт 2) 
1. Капленко Г.В. 
Основні течії теорії 
аналізу макропопиту 
на споживчі блага // 
Соціально-економічні 
проблеми сучасного 
періоду України. [зб. 
наук. пр.] / НАН 
України. Ін-т регіон. 
дослідж.; відп. ред. 
В.С. Кравців. – Львів, 
2016. – Випуск 1 (117). 
С. 78 – 82. (0,25 д.а.) – 
фах.
2. Капленко Г.В. Про 
імовірнісний характер 
прогнозування 
купівельного попиту 
на основі даних 
суцільного 
спостереження. // 
БІЗНЕС-ІНФОРМ, 
2014. – №8. – С. 228–
233. («Index 
Copernicus 
International»)
3. Капленко Г.В. 
Питання побудови 
динамічної 
прогностичної 
факторної моделі 
споживчого попиту. // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – Київ, 2016. – 
№4/1. – С. 20–24. 
(0,25 д.а.) – фах.
4. Капленко Г.В. 
Особливості 
висвітлення 
вимірювання 
сезонних коливань в 
українській 
навчальній літературі 
зі статистики // 
Вісник 
Житомирського 
державного 
технологічного 
університету. Серія : 
Економічні науки. – 
2014. – № 3. – С. 130–
141.
5. Капленко Г.В. 
Концептуальні 
проблеми аналізу 
сезонних коливань 
попиту й видатків 
населення на 
споживчі товари. // 



Вісник ЛДФА. 
Економічні науки. – 
Львів: ЛДФА, 2014. – 
№25. – С. 275–282.
8. Капленко Г. В., 
Чистоклетов Л. Г., 
Хитра О. Л. Сутність 
адміністративного 
переконання. Журнал 
східноєвропейського 
права. 2019. № 69. С. 
40-46. (0,5 друк. арк.). 
Особистий внесок 
авторки: визначені 
напрями 
налагодження 
механізму 
адміністративного 
переконання. (0,3 
друк. арк.).
9. Капленко Г. В., 
Чистоклетов Л. Г., 
Хитра О. Л. Методи 
дослідження 
проблематики 
адміністративного 
права. Журнал 
східноєвропейського 
права. 2019. № 62. С. 
18-29. (0,6 друк. арк.). 
Особистий внесок 
авторки: 
обґрунтованій 
перспективи 
забезпечення захисту 
прав споживачів.
10. Стасишин А. В., 
Капленко Г. В. Про 
деякі теорії мотивації 
професійної 
діяльності державних 
службовців // 
Електронне наукове 
видання "Публічне 
адміністрування та 
національна безпека". 
— 2020. — №7. 
https://doi.org/10.2531
3/2617-572X-2020-7-
6197
Пункт 3) 
1. Публічне 
управління: 
Навчальний посібник 
/ Л.О. Бобко, О.В. 
Герасименко, Г.В. 
Капленко, Г.О. 
Комарницька, Н.Т. 
Пак та ін. За заг ред. 
А.В. Стасишина. – 
Львів, 2019. – 460 с. 
2. «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./3,1 д.а.)
3. Капленко Г. В. 
Механізм 
регулювання ринку 
споживчих товарів в 
Україні: теорія, 
методологія, 
практика: монографія. 
Чернігів: ЧНТУ. 2019. 
382 с. (16,5 друк. арк.).
4. Kaрlenkо G. 
Administrative barriers 
in the Ukrainian 
ecоnоmy and the 
cоnceрtual fоrmulatiоn 
оf the рrоblem оf their 
fоrecasting. Assоciatiоn 
agreement: driving 
integratiоnal changes. 
2019. Vоl. III 
Mоnоgraрh. Р. 32-46. 
(0,8 друк. арк.).
Пункт 10) 
В.о.завідувача 
кафедри економіки та 
публічного 
управління з жовтня 
2019 р.
Пункт 13) 
11. Капленко Г.В. 
Опорний конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Технології 
публічного 
адмініструвнання» 
для студентів, які 
навчаються за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр» / Г.В. 
Капленко. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. – 169 с.
12. Капленко Г.В. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
організації та 
виконання 
самостійної роботи 
студента з навчальної 
дисципліни 
«Технології 
публічного 
адмініструвнання» 
для студентів, які 
навчаються за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр» / Г.В. 
Капленко. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. – 58 с.
13. Капленко Г.В. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
організації та 
виконання 
самостійної роботи 
студента з навчальної 
дисципліни 
«Управління 
професійною 
кар’єрою та розвитком 
персоналу» для 
студентів, які 



навчаються за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр» / Г.В. 
Капленко. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. – 58 с.
14. Капленко Г.В. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
проведення 
семінарських занять з 
навчальної 
дисципліни «Аудит та 
оцінювання 
управлінської 
діяльності» для 
студентів, які 
навчаються за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр» / Г.В. 
Капленко. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. – 35 с.
15. Капленко Г.В. 
Засоби діагностики 
знань студентів з 
навчальної 
дисципліни 
«Технології 
публічного 
адмініструвнання» 
для студентів, які 
навчаються за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр» / Г.В. 
Капленко. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. – 96 с.
16. Капленко Г.В. 
Опорний конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни «Система 
оцінювання та 
мотивації персоналу» 
для студентів, які 
навчаються за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр» ОП 
«Управління 
персоналом в органах 
публічної влади та 
бізнес-структур» / Г.В. 
Капленко. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2019. – 147 с.
17. Капленко Г.В. 
Засоби діагностики 
знань студентів з 
навчальної 
дисципліни «Система 
оцінювання та 
мотивації персоналу» 
для студентів, які 
навчаються за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
«магістр» ОП 



«Управління 
персоналом в органах 
публічної влади та 
бізнес-структур» / Г.В. 
Капленко. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. – 89 с.
18. Капленко Г.В., 
Комарницька Г.О. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання, 
оформлення та 
захисту курсових робіт 
з блоку нормативних 
дисциплін підготовки 
для здобувачів вищої 
освіти за галуззю 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього рівня 
магістр – Львів: ЛНУ 
ім. І.Франка, 2019 – 35 
с.
19. Методичні 
рекомендації з 
виконання, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційни 
(магістерських) робіт, 
для студентів 
спеціальностей 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 051 
«Економіка», 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього ступеня 
«магістр» / Укладачі: 
професор Ситник Н.С, 
д.е.н., к.е.н., професор 
Романів Є.М., к.е.н., 
доцент Західна О.Р., 
к.е.н., доцент 
Приймак С.В., к.е.н., 
доцент Шевчук І.Б., 
к.е.н., доцент 
Капленко Г.В. – Львів, 
ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2018. – 50 с.
20. Капленко Г.В., 
Стасиин А.В., Пак Н.Т. 
Робоча програма та 
методичні 
рекомендації щодо 
проходження та 
захисту 
переддипломної 
практики для 
студентів за галуззю 
знань 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
освітнього ступеня 
магістр денної та 
заочної форм 
навчання. – Львів, 
ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2020. – 42 с.



Пункт 14) 
Науковий керівник 
студентських 
наукових та 
магістерських робіт, 
керівник студентських 
наукових статей, тез 
доповідей 
міжнародних 
конференцій, круглих 
столів. Проводить 
підготовку студентів 
на II етап 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Публічне управління 
та адміністрування». 
Нагороджена 
Подякою за високий 
рівень теоретичної та 
практичної підготовки 
студентів що 
прийняли участь у II 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
від оргкомітету 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського». Зокрема 
підготовлені магістри 
отримали перемогу 
(диплом за 
інноваційність - 
магістр Береза Софія).  
Стажування: 
Стажування: 
1. Львівський 
торговельно-
економічний 
університет, листопад-
грудень 2016р.
2. Навчання за курсом 
«Формування 
громадянських 
компетентностей у 
державних 
службовців» для 
викладачів ВНЗ, які 
здійснюють 
підготовку магістрів за 
спеціальністю 
«Публічне управління 
та адміністрування» в 
рамках швейцарсько-
українського проекту 
«Розвиток 
громадянських 
компетентностей в 
Україні – DOCCU», 
жовтень-листопад 
2017 р.

Порадник групи УФП-
21с

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 



оцінювання
 

Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

Демонструвати 
базові знання та 
розуміння 
категорій і законів 
управління, 
причинно-
наслідкових та 
функціональних 
зв’язків, які 
існують між 
процесами та 
явищами на різних 
рівнях управління.
Здійснювати 
стратегічне і 
повсякденне 
планування 
діяльності 
публічних 
адміністрацій, 
бізнес-структур; 
організаційне 
проектування; 
визначити 
пріоритети у 
справах, 
делегувати 
повноваження та 
відповідальність, 
вести облік і аналіз 
робочого часу; 
організовувати 
процес виконання 
завдань відповідно 
до принципів 
управління; 
дотримуватись 
режиму роботи та 
відпочинку, 
підтримувати 
працездатність 
працівників та 
власну 
працездатність.
Володіти базовими 
категоріями та 
новітніми 
теоріями, 
демонструвати 
знання методів і 
функцій HR-
менеджменту, а 
також сучасних 
концепцій 
лідерства.
Дотримуватися 
загальноприйняти
х норм поведінки 
та моралі в 
міжособистісних 
відносинах, 
розуміти і 
дотримуватися 
етичних цінностей, 
у тому числі у 
професійній 

Стратегічне 
управління 
персоналом

Лекційний матеріал; 
практичні заняття; 
моделювання ситуацій; 
«мозкова атака»; метод 
«кейс-стаді»; самостійна 
робота; електронне 
навчання на платформі 
Moodle; електронне 
навчання на платформі 
Microsoft Teams; 
індивідуальне науково-
дослідне завдання.

Усне або письмове 
опитування, експрес-
контроль, виступи студентів 
при обговоренні питань, 
контрольні роботи, тестовий 
контроль на платформі 
Moodle.
Підсумковий (семестровий) 
контроль – екзамен.



діяльності, уміння 
використовувати 
невербальні засоби 
комунікації.
Формувати 
додаткові 
компетентності 
шляхом 
самонавчання, 
участі у тренінгах, 
сертифікаційних і 
грантових 
програмах.
Застосовувати 
знання з організації 
роботи з кадровим 
резервом
Застосовувати 
знання з основ 
управління 
стресами і 
конфліктами, 
розробки та 
застосування 
сучасних 
технологій 
формування 
згуртованого 
трудового 
колективу.
Володіти 
навичками 
виявлення наявних 
й очікуваних 
диспропорцій в 
структурі 
персоналу для цілей 
її оптимізації з 
урахуванням змін.
Застосовувати 
вміння проводити 
колективні наради 
та переговори, 
презентації та PR-
заходи стосовно 
ефективного 
управління 
персоналом.

Вміти 
використовувати 
методи та правила 
управління 
інформацією та 
роботу з 
документами за 
професійним 
спрямуванням.
Володіти 
методиками та 
сучасними 
засобами 
інформаційних 
технологій.
Демонструвати 
абстрактне 
мислення, 
застосовувати 
методології 
дослідження, 
виявляти, 
окреслювати та 
формалізувати 
проблеми; 
систематизувати 
й упорядковувати 
отриману 
інформацію; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 

Курсова робота Консультації; самостійна 
робота

Підсумковий (семестровий) 
контроль – 
диференційований залік.



екзогенних 
факторів на 
процеси та явища у 
бізнес-середовищі; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
метою адаптації 
до нової ситуації з 
урахуванням 
особливостей 
економічних 
суб’єктів. 
Показувати уміння 
здійснювати пошук 
та аналіз 
різноманітних 
джерел інформації, 
у тому числі за 
допомогою 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій для 
прийняття 
управлінських 
рішень щодо 
об’єкта 
дослідження.

Демонструвати 
базові знання та 
розуміння 
категорій і законів 
управління, 
причинно-
наслідкових та 
функціональних 
зв’язків, які 
існують між 
процесами та 
явищами на різних 
рівнях управління.
Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя, 
дотримуватися 
принципів 
безперервного 
розвитку та 
постійного 
самовдосконалення
; прагнути 
професійного 
зростання, 
проявляти 
толерантність та 
готовність до 
інноваційних змін.
Володіти базовими 
категоріями та 
новітніми 
теоріями, 
демонструвати 
знання методів і 
функцій HR-
менеджменту, а 
також сучасних 
концепцій 
лідерства.
Дотримуватися 
загальноприйняти
х норм поведінки 
та моралі в 
міжособистісних 
відносинах, 
розуміти і 
дотримуватися 
етичних цінностей, 
у тому числі у 

Управління 
професійною кар'єрою 
та розвитком 
персоналу

Лекційний матеріал; 
практичні заняття; 
самостійна робота; 
електронне навчання на 
платформі Moodle; 
електронне навчання на 
платформі Microsoft Teams; 
індивідуальне науково-
дослідне завдання.

Усне або письмове 
опитування, експрес-
контроль, виступи студентів 
при обговоренні питань, 
контрольні роботи, тестовий 
контроль на платформі 
Moodle.
Підсумковий (семестровий) 
контроль – залік.



професійній 
діяльності, уміння 
використовувати 
невербальні засоби 
комунікації.
Здійснювати 
оцінювання 
результатів 
діяльності 
персоналу в процесі 
його використання.
Використовувати 
принципи 
формування 
системи адаптації 
персоналу.
Застосовувати 
знання та вміння 
для створення 
власного іміджу та 
вдосконалювати 
його складові, 
уміння 
встановлювати 
життєві цілі, 
визначати їх 
пріоритетність, 
планувати власну 
кар’єру.
Формувати 
додаткові 
компетентності 
шляхом 
самонавчання, 
участі у тренінгах, 
сертифікаційних і 
грантових 
програмах
Здійснювати 
стратегічне і 
повсякденне 
планування 
діяльності 
публічних 
адміністрацій, 
бізнес-структур; 
організаційне 
проектування; 
визначити 
пріоритети у 
справах, 
делегувати 
повноваження та 
відповідальність, 
вести облік і аналіз 
робочого часу; 
організовувати 
процес виконання 
завдань відповідно 
до принципів 
управління; 
дотримуватись 
режиму роботи та 
відпочинку, 
підтримувати 
працездатність 
працівників та 
власну 
працездатність.

Вміти 
використовувати 
методи та правила 
управління 
інформацією та 
роботу з 
документами за 
професійним 
спрямуванням. 
Володіти 
методиками та 

Виробнича практика Консультації; самостійна 
робота

Підсумковий (семестровий) 
контроль – 
диференційований залік.



сучасними 
засобами 
інформаційних 
технологій.
Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя, 
дотримуватися 
принципів 
безперервного 
розвитку та 
постійного 
самовдосконалення
; прагнути 
професійного 
зростання, 
проявляти 
толерантність та 
готовність до 
інноваційних змін.
Демонструвати 
абстрактне 
мислення, 
застосовувати 
методології 
дослідження, 
виявляти, 
окреслювати та 
формалізувати 
проблеми; 
систематизувати 
й упорядковувати 
отриману 
інформацію; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на 
процеси та явища у 
бізнес-середовищі; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
метою адаптації 
до нової ситуації з 
урахуванням 
особливостей 
економічних 
суб’єктів. 

Демонструвати 
базові знання та 
розуміння 
категорій і законів 
управління, 
причинно-
наслідкових та 
функціональних 
зв’язків, які 
існують між 
процесами та 
явищами на різних 
рівнях управління.
Вміти 
використовувати 
методи та правила 
управління 
інформацією та 
роботу з 
документами за 
професійним 
спрямуванням. 
Демонструвати 
здатність обирати 
оптимальні 
варіанти співпраці 
з суб’єктами 
зовнішнього 

Ділове 
адміністрування

Лекційний матеріал; 
практичні заняття; 
проведення презентацій; 
самостійна робота; 
електронне навчання на 
платформі Moodle; 
електронне навчання на 
платформі Microsoft Teams; 
індивідуальне науково-
дослідне завдання.

Усне або письмове 
опитування, експрес-
контроль, виступи студентів 
при обговоренні питань, 
контрольні роботи, тестовий 
контроль на платформі 
Moodle.
Підсумковий (семестровий) 
контроль – екзамен.



середовища з 
урахуванням 
факторів прямої 
та непрямої дії, 
встановлювати та 
підтримувати 
ділові й ефективні 
взаємовідносини з 
іншими 
організаціями.
Володіти базовими 
категоріями та 
новітніми 
теоріями, 
демонструвати 
знання методів і 
функцій HR-
менеджменту, а 
також сучасних 
концепцій 
лідерства.
Володіти 
навичками на 
основі 
інформаційного 
забезпечення та 
комп’ютерних 
технологій 
розробляти 
достатню 
кількість 
альтернативних 
рішень, проводити 
моніторинг змін в 
законодавстві, 
орієнтуватися у 
системі і змісті 
нормативних 
актів для 
забезпечення 
правомочності 
управлінських 
рішень.
Розробляти бізнес-
плани створення, 
стратегічні плани 
розвитку 
публічних 
адміністрацій, 
бізнес-структур, 
напрямів 
діяльності, 
продукції (товарів, 
послуг); уміти 
розробляти 
тактичні та 
оперативні плани 
поточної 
діяльності, 
інвестиційно-
інноваційні 
проекти. 
Застосовувати 
набуті знання 
щодо фактів, 
методів, правил і 
принципів 
функціонування 
суб’єктів 
управління та 
адміністрування у 
конкретних 
практичних 
ситуаціях.
Володіти 
навичками 
виявлення наявних 
й очікуваних 
диспропорцій в 
структурі 
персоналу для цілей 



її оптимізації з 
урахуванням змін.
Демонструвати 
базові знання та 
розуміння 
категорій і законів 
управління, 
причинно-
наслідкових та 
функціональних 
зв’язків, які 
існують між 
процесами та 
явищами на різних 
рівнях управління.
Розуміти сутність 
перетворень, що 
відбуваються в 
Україні, її місця у 
загальноєвропейськ
ому просторі та 
завдань, що 
стоять перед 
країною та 
економічними 
суб’єктами.
Мислити 
креативно та 
критично, мати 
навички 
самоаналізу 
(самоменеджменту
) та тайм-
менеджменту, 
критично 
оцінювати 
наслідки 
продукованих ідей, 
розуміти 
детермінанти 
впливу на 
спілкування з 
представниками 
інших бізнес-
культур та 
професійних груп 
різного рівня (з 
фахівцями з інших 
галузей знань/видів 
діяльності) на 
засадах цінування 
різноманітності, 
мультикультурнос
ті та поваги до 
них.
Знати місце і 
значення 
управлінських 
систем у вирішенні 
проблем стійкого 
розвитку 
публічних 
адміністрацій, 
установ, 
організацій, 
суб’єктів 
господарювання в 
контексті 
забезпечення їх 
соціальної, 
економічної та 
екологічної 
відповідальності.
Володіти базовими 
категоріями та 
новітніми 
теоріями, 
демонструвати 
знання методів і 
функцій HR-
менеджменту, а 

Управління змінами Лекційний матеріал; 
практичні заняття; 
моделювання ситуацій; 
«мозкова атака»; самостійна 
робота; електронне 
навчання на платформі 
Moodle; електронне 
навчання на платформі 
Microsoft Teams; 
індивідуальне науково-
дослідне завдання.

Усне або письмове 
опитування, експрес-
контроль, виступи студентів 
при обговоренні питань, 
контрольні роботи, тестовий 
контроль на платформі 
Moodle.
Підсумковий (семестровий) 
контроль – екзамен.



також сучасних 
концепцій 
лідерства.
Володіти 
навичками на 
основі 
інформаційного 
забезпечення та 
комп’ютерних 
технологій 
розробляти 
достатню 
кількість 
альтернативних 
рішень, проводити 
моніторинг змін в 
законодавстві, 
орієнтуватися у 
системі і змісті 
нормативних 
актів для 
забезпечення 
правомочності 
управлінських 
рішень.
Розробляти бізнес-
плани створення, 
стратегічні плани 
розвитку 
публічних 
адміністрацій, 
бізнес-структур, 
напрямів 
діяльності, 
продукції (товарів, 
послуг); уміти 
розробляти 
тактичні та 
оперативні плани 
поточної 
діяльності, 
інвестиційно-
інноваційні 
проекти. 
Володіти 
навичками 
виявлення наявних 
й очікуваних 
диспропорцій в 
структурі 
персоналу для цілей 
її оптимізації з 
урахуванням змін.

Вміти 
використовувати 
методи та правила 
управління 
інформацією та 
роботу з 
документами за 
професійним 
спрямуванням.
Мислити 
креативно та 
критично, мати 
навички 
самоаналізу 
(самоменеджменту
) та тайм-
менеджменту, 
критично 
оцінювати 
наслідки 
продукованих ідей, 
розуміти 
детермінанти 
впливу на 
спілкування з 
представниками 

Комунікації і ділова 
мова в управлінні

Лекційний матеріал; 
практичні заняття; 
самостійна робота; 
електронне навчання на 
платформі Moodle; 
електронне навчання на 
платформі Microsoft Teams; 
індивідуальне науково-
дослідне завдання.

Усне або письмове 
опитування, експрес-
контроль, виступи студентів 
при обговоренні питань, 
контрольні роботи, тестовий 
контроль на платформі 
Moodle.
Підсумковий (семестровий) 
контроль – екзамен.



інших бізнес-
культур та 
професійних груп 
різного рівня (з 
фахівцями з інших 
галузей знань/видів 
діяльності) на 
засадах цінування 
різноманітності, 
мультикультурнос
ті та поваги до них
Демонструвати 
навички письмової 
та усної 
комунікації 
державною та 
іноземними 
мовами, фахово 
використовувати 
економічну та 
управлінську 
термінологію.
Використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології, 
програмні пакети 
загального і 
спеціального 
призначення.
Демонструвати 
здатність обирати 
оптимальні 
варіанти співпраці 
з суб’єктами 
зовнішнього 
середовища з 
урахуванням 
факторів прямої 
та непрямої дії, 
встановлювати та 
підтримувати 
ділові й ефективні 
взаємовідносини з 
іншими 
організаціями.
Здатність 
організовувати 
підготовку, 
презентації та 
поширення 
спеціалізованої 
інформації про 
діяльність 
публічної 
адміністрації, 
бізнес-структури, 
використовуючи 
комунікаційні PR-
технології.

Демонструвати 
базові знання та 
розуміння 
категорій і законів 
управління, 
причинно-
наслідкових та 
функціональних 
зв’язків, які 
існують між 
процесами та 
явищами на різних 
рівнях управління.
Знати місце і 
значення 
управлінських 
систем у вирішенні 
проблем стійкого 
розвитку 

Теорія та практика 
кадрової політики 
держави й організації

Лекційний матеріал; 
практичні заняття; 
самостійна робота; 
електронне навчання на 
платформі Moodle; 
електронне навчання на 
платформі Microsoft Teams; 
індивідуальне науково-
дослідне завдання.

Усне або письмове 
опитування, експрес-
контроль, виступи студентів 
при обговоренні питань, 
контрольні роботи, тестовий 
контроль на платформі 
Moodle.
Підсумковий (семестровий) 
контроль – екзамен.



публічних 
адміністрацій, 
установ, 
організацій, 
суб’єктів 
господарювання в 
контексті 
забезпечення їх 
соціальної, 
економічної та 
екологічної 
відповідальності.
Володіти 
прийомами 
розробки та 
впровадження 
вимог до посад, 
критеріїв відбору 
та закріплення 
персоналу.
Володіти базовими 
категоріями та 
новітніми 
теоріями, 
демонструвати 
знання методів і 
функцій HR-
менеджменту, а 
також сучасних 
концепцій 
лідерства
Володіти 
навичками на 
основі 
інформаційного 
забезпечення та 
комп’ютерних 
технологій 
розробляти 
достатню 
кількість 
альтернативних 
рішень, проводити 
моніторинг змін в 
законодавстві, 
орієнтуватися у 
системі і змісті 
нормативних 
актів для 
забезпечення 
правомочності 
управлінських 
рішень.
Застосовувати 
знання з організації 
роботи з кадровим 
резервом.
Здійснювати 
оцінювання 
результатів 
діяльності 
персоналу в процесі 
його використання.  
Здійснювати 
стратегічне і 
повсякденне 
планування 
діяльності 
публічних 
адміністрацій, 
бізнес-структур; 
організаційне 
проектування; 
визначити 
пріоритети у 
справах, 
делегувати 
повноваження та 
відповідальність, 
вести облік і аналіз 
робочого часу; 



організовувати 
процес виконання 
завдань відповідно 
до принципів 
управління; 
дотримуватись 
режиму роботи та 
відпочинку, 
підтримувати 
працездатність 
працівників та 
власну 
працездатність.
Володіти 
навичками 
виявлення наявних 
й очікуваних 
диспропорцій в 
структурі 
персоналу для цілей 
її оптимізації з 
урахуванням змін.

Демонструвати 
базові знання та 
розуміння 
категорій і законів 
управління, 
причинно-
наслідкових та 
функціональних 
зв’язків, які 
існують між 
процесами та 
явищами на різних 
рівнях управління.
Вміти 
використовувати 
методи та правила 
управління 
інформацією та 
роботу з 
документами за 
професійним 
спрямуванням. 
Володіти 
методиками та 
сучасними 
засобами 
інформаційних 
технологій.
Демонструвати 
абстрактне 
мислення, 
застосовувати 
методології 
дослідження, 
виявляти, 
окреслювати та 
формалізувати 
проблеми; 
систематизувати 
й упорядковувати 
отриману 
інформацію; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на 
процеси та явища у 
бізнес-середовищі; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
метою адаптації 
до нової ситуації з 
урахуванням 
особливостей 
економічних 

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Консультації; самостійна 
робота

Підсумковий (семестровий) 
контроль – 
диференційований залік



суб’єктів. 
Показувати уміння 
здійснювати пошук 
та аналіз 
різноманітних 
джерел інформації, 
у тому числі за 
допомогою 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій для 
прийняття 
управлінських 
рішень щодо 
об’єкта 
дослідження.

Демонструвати 
базові знання та 
розуміння 
категорій і законів 
управління, 
причинно-
наслідкових та 
функціональних 
зв’язків, які 
існують між 
процесами та 
явищами на різних 
рівнях управління.
Розуміти сутність 
перетворень, що 
відбуваються в 
Україні, її місця у 
загальноєвропейськ
ому просторі та 
завдань, що 
стоять перед 
країною та 
економічними 
суб’єктами.
Розробляти бізнес-
плани створення, 
стратегічні плани 
розвитку 
публічних 
адміністрацій, 
бізнес-структур, 
напрямів 
діяльності, 
продукції (товарів, 
послуг); уміти 
розробляти 
тактичні та 
оперативні плани 
поточної 
діяльності, 
інвестиційно-
інноваційні 
проекти. 
Демонструвати 
навички поєднання 
усіх видів ресурсів, 
організовування 
колективної праці 
щодо досягнення 
місії організації.
Володіти базовими 
категоріями та 
новітніми 
теоріями, 
демонструвати 
знання методів і 
функцій HR-
менеджменту, а 
також сучасних 
концепцій 
лідерства.
Володіти 
навичками на 
основі 

Основи вироблення 
політики та прийняття 
рішень

Лекційний матеріал; 
практичні заняття; 
моделювання ситуацій; 
«мозкова атака»; метод 
«кейс-стаді»; самостійна 
робота; електронне 
навчання на платформі 
Moodle; електронне 
навчання на платформі 
Microsoft Teams; 
індивідуальне науково-
дослідне завдання.

Усне або письмове 
опитування, експрес-
контроль, виступи студентів 
при обговоренні питань, 
контрольні роботи, тестовий 
контроль на платформі 
Moodle.
Підсумковий (семестровий) 
контроль – екзамен.



інформаційного 
забезпечення та 
комп’ютерних 
технологій 
розробляти 
достатню 
кількість 
альтернативних 
рішень, проводити 
моніторинг змін в 
законодавстві, 
орієнтуватися у 
системі і змісті 
нормативних 
актів для 
забезпечення 
правомочності 
управлінських 
рішень.
Розробляти бізнес-
плани створення, 
стратегічні плани 
розвитку 
публічних 
адміністрацій, 
бізнес-структур, 
напрямів 
діяльності, 
продукції (товарів, 
послуг); уміти 
розробляти 
тактичні та 
оперативні плани 
поточної 
діяльності, 
інвестиційно-
інноваційні 
проекти.

Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя, 
дотримуватися 
принципів 
безперервного 
розвитку та 
постійного 
самовдосконалення
; прагнути 
професійного 
зростання, 
проявляти 
толерантність та 
готовність до 
інноваційних змін.

Система оцінювання 
та мотивації 
персоналу

Лекційний матеріал; 
практичні заняття; 
самостійна робота; 
електронне навчання на 
платформі Moodle; 
електронне навчання на 
платформі Microsoft Teams; 
індивідуальне науково-
дослідне завдання.

Усне або письмове 
опитування, експрес-
контроль, виступи студентів 
при обговоренні питань, 
контрольні роботи, тестовий 
контроль на платформі 
Moodle.
Підсумковий (семестровий) 
контроль – екзамен.

Ідентифікувати 
причини стресу, 
адаптувати себе 
та членів команди 
до стресової 
ситуації, 
знаходити засоби 
до її нейтралізації.
Показувати уміння 
здійснювати пошук 
та аналіз 
різноманітних 
джерел інформації, 
у тому числі за 
допомогою 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій для 
прийняття 
управлінських 
рішень щодо 
об’єкта 
дослідження.

Психічне здоров’я 
персоналу організації

Лекційний матеріал; 
практичні заняття; 
самостійна робота; 
електронне навчання на 
платформі Moodle; 
електронне навчання на 
платформі Microsoft Teams; 
індивідуальне науково-
дослідне завдання.

Усне або письмове 
опитування, експрес-
контроль, виступи студентів 
при обговоренні питань, 
контрольні роботи, тестовий 
контроль на платформі 
Moodle.
Підсумковий (семестровий) 
контроль – екзамен.



Знати місце і 
значення 
управлінських 
систем у вирішенні 
проблем стійкого 
розвитку 
публічних 
адміністрацій, 
установ, 
організацій, 
суб’єктів 
господарювання в 
контексті 
забезпечення їх 
соціальної, 
економічної та 
екологічної 
відповідальності.
Здійснювати 
стратегічне і 
повсякденне 
планування 
діяльності 
публічних 
адміністрацій, 
бізнес-структур; 
організаційне 
проектування; 
визначити 
пріоритети у 
справах, 
делегувати 
повноваження та 
відповідальність, 
вести облік і аналіз 
робочого часу; 
організовувати 
процес виконання 
завдань відповідно 
до принципів 
управління; 
дотримуватись 
режиму роботи та 
відпочинку, 
підтримувати 
працездатність 
працівників та 
власну 
працездатність.
Володіти 
навичками на 
основі 
інформаційного 
забезпечення та 
комп’ютерних 
технологій 
розробляти 
достатню 
кількість 
альтернативних 
рішень, проводити 
моніторинг змін в 
законодавстві, 
орієнтуватися у 
системі і змісті 
нормативних 
актів для 
забезпечення 
правомочності 
управлінських 
рішень.
Застосовувати 
знання з організації 
роботи з кадровим 
резервом.

Управління 
кадровими ризиками

Лекційний матеріал; 
практичні заняття; 
самостійна робота; 
електронне навчання на 
платформі Moodle; 
електронне навчання на 
платформі Microsoft Teams; 
індивідуальне науково-
дослідне завдання.

Усне або письмове 
опитування, експрес-
контроль, виступи студентів 
при обговоренні питань, 
контрольні роботи, тестовий 
контроль на платформі 
Moodle.
Підсумковий (семестровий) 
контроль – екзамен.

Демонструвати 
базові знання та 
розуміння 
категорій і законів 
управління, 

Технології публічного 
адміністрування та 
бізнес-
адміністрування

Лекційний матеріал; 
практичні заняття; 
самостійна робота; 
електронне навчання на 
платформі Moodle; 

Усне або письмове 
опитування, експрес-
контроль, виступи студентів 
при обговоренні питань, 
контрольні роботи, тестовий 



причинно-
наслідкових та 
функціональних 
зв’язків, які 
існують між 
процесами та 
явищами на різних 
рівнях управління.
Знати місце і 
значення 
управлінських 
систем у вирішенні 
проблем стійкого 
розвитку 
публічних 
адміністрацій, 
установ, 
організацій, 
суб’єктів 
господарювання в 
контексті 
забезпечення їх 
соціальної, 
економічної та 
екологічної 
відповідальності.
Володіти базовими 
категоріями та 
новітніми 
теоріями, 
демонструвати 
знання методів і 
функцій HR-
менеджменту, а 
також сучасних 
концепцій 
лідерства.

електронне навчання на 
платформі Microsoft Teams; 
індивідуальне науково-
дослідне завдання.

контроль на платформі 
Moodle.
Підсумковий (семестровий) 
контроль – екзамен.

 


