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l. fIpI4CYTHI: 9 is 14 HayKoBo-reAarori-{Hrax nparlinnrar<in r<aQegpu ny6liunoro

ynpanninnr ra ny6liunoi clyN6u, a caMe:

1 llempoecurcuil llempo Muxailnoeuu, saeidyeau rcaQedpu, d.depcrc.ynp., npoQecop.

2 Cyruuucurcuil Onerciaudp leauoeuq, npo$ecop xasedpu, d.depcrc.ynp., npoQecop.

3 .nsnua fanuua onexciiaua, doqeum rcaQedpu, rc.deptrc.ynp.. doqeum.

4 @edopuarc onuza Bacunieua, doqeum rcasedpu; d.depcrc.ynp., doqeum.

5 Cudopuyrc opucmnaea fpuzopiaua, doqeum rcabedpu, d.e.u, x.depcrc ynp., doqeum.

6 Konocoecurca Ipuua lzopiaua, do4eum rcafredpu, rc.depac.ynp., doqeum.

7 Roeym Ilempo Bonoduuupoauu, do\eum rcaQtedpu, x'i'H', do\eum'

8 Lllei'euyrc Eoedau Muxailnoauu, doqeum xaQedpu, rc.depac.ynp., do4eum.

9 Boilmurc onerccaudpa €ezeuieua, cm. eurcnada,a rcaQedpu, rc.depac.ynp.

Ha Saxononry ceruinapi npucyrnq BvnycKHuqx acnipanrypu xa$ellpu Jlecunx-Izniucurca

Hamanin lopiieua, ulo saseputurra HaruaHun 30'09'2021p'

Ha (paxoenii cevrinap sanporueni:
1 kaprcoecurca Bepouirca .flpocnaeieua, npo$ecop xa$edpu aduiuicmpnmutHozo ma

Qiuaucoeozo ueuedacueumy Haeqanuuo-HayKo7ozo iucmumymy aduiuicmpyqaHHfl ma

nicnndunnouuoi' oceimu Hat4iouanbHozo yuieepcumemy <Jluei7cbKa nonimexuirca>, d'depcrc'ynp',

doqeum
2 Kp acie curcuil Ope cm,flrcy 6 o euu, s aeidyeau rcaQ e dpu d epcrcaeuoi' nonimuxu mq 6pfloy6aHHn

Haertanauo-HayKonozo iucmumymy depcrcaeuozo ynpaaniuun Haqiouanuuozo yuieepcumemy

< JIue ie c bKa nonim exu i rca >. d. icm op. u.' np o Qec op

3 llaciuuurc Bacunu Murconqiloeuv, doqeum rcapedpu depcrcaeuoi' nonimurcu ma epndyeauun

Haeraaruuo-HayKo6ozo iucmumymy deplcaeuozo ynpaeniuun Haqiouanuuozo yuieepcumemy

< Jluein cbKa no n imexuirca >, d. d ep crc.ynp., d o 4e u m

4 Eyuurc Murcona 3iuooiitoeuv, doqeum rca$edpu depcrcaeuol nonimuxu ma 9pnoysaHHn

Haeqanuuo-HayKo6ozo iucmumymy depcrcaauozo ynpaeniuua Haqiouanauozo yuieepcumemy

< Jlaeisc bKa nonimex u irca >, rc' non im - u. d o 4eum

5 Mameiiruuu eezeu fpuz.opoauu, saeidyeav rcasedpu peziouanuuozo ma uicqeeozo

pry1umKy Haeuanuuo-HayKo7ozo mcmumymy deporcaeuozo ynpaeniuun Hat4iouanuuozo

yuieepcumemy < JIueie curca nonimexuirca tt, d. e' u', d otleum

6 Bniu4yrc Kamepuua Muxailnieua, doqeum rcaQedpu peziouanuuozo ma uic4eeozo pu9umKy

Haertaruuo-HayKo6o?.o iucmumymy depacaeuozo ynpaeniuun Hat4iouanuuozo yuiaepcumemy

< JlueilcbKa nonimexuirca)), K. e. H., doqeum

7 Cuuut4urcuit Onexcaudp Cmauicranorutt, dotleum rca$edpu peziouanuuoeo ma uicqeeozo

pg1umKy Hae,tant'uo-HayKo7ozo iucmurnymy deplcaauozo ynpaeniuun HaqiOuanuuozo
-yuio 

ep cum emy < JIue i a curca nonimexu ixq D, K. e' H', d o qe um

(em



8 Нєма Олександра Степанівна, ст. викладач кафедри регіонального та місцевого 

розвитку Навчально-наукового інституту державного управління Національного 

університету «Львівська політехніка», к.держ.упр. 

З присутніх – 5 докторів наук та 6 кандидатів наук – фахівці за  профілем 

представленої дисертації.  

Головуючий на засіданні – доктор наук з державного управління, професор, завідувач 

кафедри публічного управління та публічної служби Петровський П. М.  

2.СЛУХАЛИ: Доповідь випускниці аспірантури 2021р. кафедри публічного 

управління та публічної служби Лесняк-Іглінської Наталії Юріївни  за матеріалами 

дисертації: «Державна політика щодо безпеки праці в контексті євроінтеграції України»,  

представленої на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за  спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» (галузь знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування»).  

Науковий керівник доктор наук з державного управління, професор Куйбіда В. С.  

Тему дисертації затверджено «24» листопада 2017 р. на засіданні Вченої ради 

Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, протокол № 34/44. Робота виконана на 

кафедрі державного управління Львівського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України та кафедрі 

публічного управління та публічної служби Навчально-наукового інституту державного 

управління Національного університету «Львівська політехніка». 

По доповіді було задано 5 запитань, на які доповідач дала  правильні та ґрунтовні 

відповіді. Питання задавали:  

− завідувач кафедри публічного управління та публічної служби, д.держ.упр., 

професор  Петровський Петро Михайлович, 

−  завідувач кафедри публічного управління та публічної служби, д.істор.н., 

Красівський Орест Якубович, 

−  доцент кафедри державної політики та врядування, д.держ.упр., доцент Пасічник 

Василь Миколайович,  

−  доцент кафедри публічного управління та публічної служби, к.держ.упр., доцент 

Колосовська Ірина Ігорівна,   

− доцент кафедри публічного управління та публічної служби, к.держ.упр., доцент 

Шевчук Богдан Михайлович.   

3. Виступи присутніх.  

З оцінкою дисертації Лесняк-Іглінської Н. Ю. виступили  рецензенти:   

− професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Навчально-

наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету 

«Львівська політехніка, д.держ.упр., доцент Карковська Вероніка Ярославівна; 

− доцент кафедри публічного управління та публічної служби Навчально-наукового 

інституту державного управління Національного університету «Львівська політехніка, д.е.н, 

к.держ упр., доцент Сидорчук Ористлава Григорівна. 

 які відзначили, що дисертація Лесняк-Іглінської Наталії Юріївни «Державна політика 

щодо безпеки праці в контексті євроінтеграції України» є завершеною науковою працею, у 

якій розв’язано конкретне наукове завдання щодо обґрунтування шляхів удосконалення 

державної політики щодо безпеки праці через: узгодження концептуальних засад 

удосконалення державної політики України щодо безпеки праці з європейськими практиками 

реалізації політики у сфері безпеки і гігієни праці, покращення ефективності забезпечення 

державної політики щодо безпеки праці в Україні з адаптацією європейський практик у цій 

сфері, що має важливе значення для галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування. 



Дисертація виконана на високому теоретичному рівні, є самостійною завершеною 

працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

складне, багатопланове та актуальне для теорії та практики публічного управління наукове 

завдання. Зміст дисертаційної роботи загалом відповідає обраній темі, забезпечує досягнення 

поставленої мети та вирішення завдань дослідження. 

Поставлена авторкою мета дисертаційної роботи – обґрунтування на основі 

теоретичних узагальнень і аналізу практики шляхів удосконалення державної політики щодо 

безпеки праці в контексті євроінтеграції України – досягнута і логічно розкрита шляхом 

послідовного вирішення  низки поставлених наукових завдань, що відображено у висновках.  

Структурні компоненти наукової новизни сформульовані коректно та 

аргументовано. 

Дисертаційна робота має логічну структурну побудову, її зміст повною мірою 

розкриває тему наукового дослідження. Отримані результати дисертаційної роботи, 

сформульовані висновки і рекомендації є науково обґрунтованими. Дисертація 

Н. Ю. Лесняк-Іглінської написана з дотриманням наукового стилю викладу матеріалу. 

До позитивів роботи варто віднести її надзвичайну актуальність в умовах сьогодення. 

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його 

результатів у практичній діяльності органів публічного управління та закладів вищої освіти, 

що підтверджується відповідними довідками про результати впровадження дисертаційного 

дослідження. 

Викладене вище свідчить про достатній рівень обґрунтованості наукових  положень і 

висновків дисертаційної роботи, які відповідають  поставленим завданням; рекомендації 

доведено до рівня їх можливого  використання у практичній діяльності.  

Хоча, у роботі присутні деякі дискусійні моменти, зауваження, висловлені щодо них 

мають рекомендаційний характер. 

Загалом рецензенти вказали, що дисертація на тему: «Державна політика щодо 

безпеки праці в контексті євроінтеграції України», відповідає вимогам Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 

(наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016р. № 261 (зі змінами і доповненнями від 03.04.2019р. №283), п.10 Тимчасового 

порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.03.2019р. № 167, і може бути рекомендована до захисту у разовій 

спеціалізованій вченій раді. 

З оцінкою дисертації також виступили присутні на фаховому семінарі кафедри  

публічного управління та публічної служби: 

- доцент кафедри публічного управління та публічної служби, д.держ.упр., доцент 

Федорчак Ольга Василівна, яка зазначила, що робота є ґрунтовною, а результати, отримані у 

процесі дослідження, є актуальними для органів публічної влади; підкреслила значущість 

дослідженої проблеми та рекомендувала її для подання до розгляду у спеціалізовану вчену 

раду;  

- доцент кафедри публічного управління та публічної служби, к.держ.упр., доцент 

Дзяна Галина Олексіївна, яка відзначила актуальність та доцільність дисертаційної роботи, 

структурованість та логічність викладу матеріалу та рекомендувала дисертацію для подання 

до розгляду у спеціалізовану вчену раду;  

- доцент кафедри державної політики та врядування, д.держ.упр., доцент Пасічник 

Василь Миколайович, який відзначив відповідність публікацій авторки вимогам, що 

висуваються до робіт такого виду; висвітлення проблематики дослідження під час 

проведення науково-комунікативних заходів, зокрема конференцій за міжнародної участі, 



належне упровадження результатів дослідження у діяльність органів публічної влади та 

рекомендував дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду. 

Загалом, учасники обговорення відзначили актуальність теми, наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення основних результатів і висновків дисертації Лесняк-

Іглінської Н. Ю., особистий внесок здобувачки, достатній рівень апробації та впровадження 

одержаних результатів й рекомендували її для подання до розгляду у спеціалізовану вчену 

раду. 

Загальна характеристика дисертації – позитивна. 

Завідувачем кафедри публічного управління та публічної служби Петровським П. М. 

зачитано висновок наукового  керівника д.держ.упр., професора Куйбіди В. С.  щодо 

характеристики наукової зрілості здобувача, у якому зазначено, що упродовж підготовки в 

аспірантурі Лесняк-Іглінська Н. Ю. в повному обсязі виконала індивідуальний навчальний 

план, індивідуальний план наукової роботи.  

Лесняк-Іглінська Н. Ю. цілеспрямовано та наполегливо працювала над актуальною, 

недостатньо розробленою та доволі складною темою наукового дослідження – державна 

політика щодо безпеки праці в контексті євроінтеграції України.  

У процесі роботи над дисертацією вона виявила здібності до наукового дослідження, 

уміння виявляти практичні проблеми та виводити їх на рівень теоретичних узагальнень, 

визначати напрями та методологічні засоби дослідження. Нею аналітично опрацьовано 

великий обсяг фактологічного матеріалу, нормативно-правових актів, наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних авторів за темою дисертаційного дослідження.  

Лесняк-Іглінській Н. Ю.  як науковцю властиві: організованість, працелюбність, 

творче мислення; уміння глибоко аналізувати складні управлінські процеси; систематизувати 

та узагальнювати дані; робити висновки та рекомендації. Це дозволило автору дисертаційної 

роботи дослідити основні аспекти тематики та підготувати до захисту цілісну та завершену 

роботу, в якій обґрунтовано на основі теоретичних узагальнень і аналізу практики 

публічного управління шляхи та способи державного сприяння розвитку освіти у сфері 

фізичної культури на регіональному рівні та розроблено пропозиції і рекомендації щодо 

заходів із їх удосконалення.  

Здатність Лесняк-Іглінської Н. Ю. до наукового аналізу, до застосування наявного 

знання для вирішення визначених наукових завдань, бачення перспективи наукового 

пошуку, розуміння можливості застосування одержаних результатів у практиці управління 

дали змогу цілком логічно, дотримуючись встановлених вимог розробити та реалізувати 

логіку та методику дослідження, визначити наукову новизну та практичне значення 

дослідження.  

За сформованими професійними й особистісними якостями, за рівнем теоретико-

методологічної культури, що відобразились  у виконаному дисертаційному дослідженні, 

Лесняк-Іглінська Наталія Юріївна достойна присудження їй наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, а дисертація 

«Державна політика щодо безпеки праці в контексті євроінтеграції України»  

рекомендується для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді.  

4. Заслухавши та обговоривши доповідь Лесняк-Іглінської Наталії Юріївни, а 

також за результатами  попередньої експертизи представленої дисертації на фаховому 

семінарі кафедри публічного управління та публічної служби прийнято наступні 

висновки щодо дисертації  «Державна політика щодо безпеки праці в контексті 

євроінтеграції України»:   

 

 

 

 



Висновок 

фахового семінару кафедри публічного управління та публічної служби 

про наукову новизну, теоретичне та  практичне значення результатів дисертації 

«Державна політика щодо безпеки праці в контексті євроінтеграції України» 

здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії 

за спеціальністю  281 «Публічне управління та адміністрування» 

(галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування») 

4.1. Актуальність теми дисертації  

Охорона життя і здоров’я людини є пріоритетним напрямом державної політики 

України, адже безпека та здоров’я є невід’ємними елементами гідної праці та сталого 

розвитку, забезпечення здорового життя, добробуту, стійкого економічного зростання. 

В Україні, як і в державах-членах ЄС, безпеку праці визначено одним із 

пріоритетних напрямів державної політики, адже соціальна стабільність, якісний рівень 

життя населення та створення передумов для гідного рівня життя та розвитку суспільства, 

безпосередньо залежить від рівня забезпечення безпеки праці, що передбачає вжиття  

необхідних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у 

процесі праці та недопущення нещасних випадків у майбутньому. Від рівня забезпечення 

безпеки праці значною мірою залежить забезпечення суспільної стабільності. 

Однак, статистика виробничого травматизму та професійної захворюваності показує, 

що станом на сьогодні в Україні існує доволі складна ситуація у сфері безпеки праці, життя 

та здоров’я людини.  

З огляду на викладене, тема дисертаційного дослідження є актуальною і своєчасною, 

відповідає вимогам сьогодення, має теоретичне та прикладне значення. 

4.2. Зв'язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами  

університету та кафедри  

Дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи Львівського регіонального 

інституту державного управління «Удосконалення механізмів місцевого економічного 

розвитку» (ДР № 0118U000328) комплексного наукового проекту Національної академії 

державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве 

самоврядування».  

4.3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів  

Сформульовано наукові положення та висновки щодо обґрунтування шляхів 

удосконалення державної політики щодо безпеки праці в контексті євроінтеграції України, 

які містять оригінальні  ідеї, що в сукупності розв’язують визначене у роботі наукове 

завдання, є  достатньо обґрунтованими, підтверджені використанням теоретичного 

матеріалу.  

Поставлена авторкою мета дисертаційної роботи – обґрунтування на основі 

теоретичних узагальнень і аналізу практики шляхів удосконалення державної політики щодо 

безпеки праці в контексті євроінтеграції України – досягнута і логічно розкрита шляхом 

послідовного вирішення  низки поставлених наукових завдань, що відображено у висновках. 

Основні теоретичні положення та практичні розробки, які містять елементи наукової 

новизни і становлять цінність для розвитку галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування», отримані автором самостійно. У працях, опублікованих у співавторстві: 

Лесняк-Іглінська Н. Ю., Куйбіда В. С., (2021) - дисертанткою проаналізовано сучасний стан 

вітчизняного державного регулювання розслідування випадків захворювання на COVID-19 

медичних працівників у контексті реалізації державної політики щодо безпеки праці, 



досліджено організаційно-правові механізми розслідування випадків гострого професійного 

захворювання інфекційного походження та запропоновано пріоритетні напрями 

удосконалення процедури розслідування гострих професійних захворювань;  Kuibida, V. & 

Lesnyak-Ihlinska, N., (2021) - дисертанткою досліджено організаційно-правові механізми 

охорони праці медичних працівників, які безпосередньо задіяні у ліквідації пандемії та 

лікуванні пацієнтів, хворих на COVID-19, проаналізовано сучасний стан вітчизняного 

державного регулювання у цій сфері, досліджено сучасний стан та проаналізовано 

нормативно-правове регулювання забезпечення страхових виплат медичним працівникам у 

випадку професійного захворювання на COVID-19 в Україні та запропоновано пріоритетні 

напрями удосконалення нормативного регулювання обов’язкового державного страхування 

медичних та інших працівників при виконанні ними обов’язків в умовах підвищеного ризику 

зараження збудниками інфекційних хвороб. 

4.4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих  

автором рішень, висновків, рекомендацій  

Достовірність результатів проведеного дослідження забезпечена  методологічною 

обґрунтованістю його вихідних позицій, застосуванням  комплексу різноманітних 

взаємодоповнюючих методів, адекватних предмету,  меті та завданням дослідження, 

об’єктивним аналізом здобутих результатів, що характеризуються певною науковою 

новизною. Достовірність наукових положень, сформульованих у дисертації підтверджується 

їх апробацією під час проведення науково-комунікативних заходів, у тому числі – за 

міжнародною участю, а також - упровадженням основних результатів дисертаційного 

дослідження у діяльність органів публічного управління та навчальний процес, що 

підтверджується відповідними довідками. 

4.5. Ступінь новизни основних результатів дисертації порівняно з відомими  

дослідженнями аналогічного характеру  

Дисертаційна робота є першим  ґрунтовним дослідженням державної політики щодо 

безпеки праці в контексті євроінтеграції України, у якому: 

Вперше: 

– обґрунтовано необхідність розроблення та прийняття нормативно-правових актів, 

що регламентуватимуть процедуру проведення епідеміологічного розслідування епідемій та 

спалахів інфекційних хвороб, а також деталізуватимуть процедуру розслідування гострих 

професійних захворювань інфекційного походження та врегульовуватимуть порядок і умови 

обов’язкового державного страхування медичних працівників на випадок захворювання на 

інфекційну хворобу, пов’язаного з виконанням ними професійних обов’язків в умовах 

підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб; 

– сформульовано пропозиції стосовно деталізації процедури проведення 

розслідування випадків гострих професійних захворювань інфекційного походження, 

зокрема в частині надіслання екстреного повідомлення та повідомлення роботодавця про 

гостре професійне захворювання, а також стосовно розмежування повноважень та 

конкретизації критеріїв формування комісії зі спеціального розслідування, до компетенції 

якої входить розслідування смертельних, таких що спричинили важкі наслідки та 

групових гострих професійних захворювань та комісії з розслідування гострого 

професійного захворювання COVID-19, яке було спричинене інфікуванням коронавірусом 

SARS-CoV-2, що призвело до смертельного наслідку. 

Удосконалено: 



–  пріоритетні напрями процедури розслідування випадків гострих професійних 

захворювань, зокрема, в частині нормативного врегулювання проведення епідеміологічного 

розслідування епідемій та спалахів інфекційних хвороб, а також деталізації процедури 

проведення розслідування випадків гострих професійних захворювань та розмежування 

повноважень і конкретизації умов (критеріїв) формування комісії зі спеціального 

розслідування таких випадків та комісії з розслідування випадків гострого професійного 

захворювання COVID-19; 

–  механізм застосування соціальних гарантій потерпілим унаслідок гострого 

професійного захворювання інфекційного походження в частині нормативного 

врегулювання порядку та умов обов’язкового державного страхування медичних 

працівників на випадок захворювання на інфекційну хворобу, пов’язаного з виконанням 

ними професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками 

інфекційних хвороб. 

Набуло подальшого  розвитку:  

– поглиблення змісту понять «державна політика щодо безпеки праці в сучасних 

умовах» та «ризик» у контексті безпеки праці; поглиблення змісту та кореляція понять 

«охорона праці» та «безпека праці»; 

– узагальнення європейського досвіду реалізації політики щодо безпеки праці. 

Таким чином, змістове наповнення пунктів наукової новизни дійсно має 

фундаментальне теоретичне та практичне значення, як для науки публічного управління, так 

і для споріднених з нею за об’єктом наукової уваги напрямів наукової думки. 

 4.6. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації  

Основні наукові положення і висновки дисертації висвітлено в 9  наукових публікаціях, 

зокрема в 4 статтях, із яких: 2 статті опубліковано у наукових фахових виданнях України з  

державного управління з присвоєнням категорії «Б», які індексуються у міжнародній 

наукометричній базі Index Copernicus; 1 стаття – у науковому періодичному  виданні іншої 

держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та 

Європейського Союзу, з наукового напряму, з якого підготовлено дисертацію (ISSN 2674-

5216), 1 стаття у зарубіжному науковому виданні (ISBN 978-83-940224-7-1) (монографічна 

серія). Результати дисертаційної роботи також висвітлено у 5 тезах матеріалів науково-

комунікативних заходів.  

Публікації в наукових фахових виданнях України з державного управління з 

присвоєнням категорії «Б»: 

1. Лесняк-Іглінська Н. Ю. Аналіз управління ризиками як засобу реалізації 

державної політики щодо безпеки праці // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. 

Вип. 3 (56) : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. 

Ліпенцева. Львів‘: ЛРІДУ НАДУ, 2018. C. 126—135;  

2. Лесняк-Іглінська Н. Ю., Куйбіда В. С. Процедура розслідування гострого 

професійного захворювання на COVID-19 медичних працівників з огляду на реалізацію 

державної політики щодо безпеки праці // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. 

Вип. 1 (66) : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. 

Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2021. C. 98—112; (особистий внесок Н. Лесняк-Іглінської: 

проаналізовано сучасний стан вітчизняного державного регулювання розслідування випадків 

захворювання на COVID-19 медичних працівників у контексті реалізації державної політики 

щодо безпеки праці, досліджено організаційно-правові механізми розслідування випадків 

гострого професійного захворювання інфекційного походження та запропоновано 



пріоритетні напрями удосконалення процедури розслідування гострих професійних 

захворювань. 

Публікації у науковому періодичному виданні іншої держави: 

3. Kuibida, V., & Lesnyak-Ihlinska, N., Labour protection of medical workers in 

conditions of the COVID-19 pandemic in  the context of Public Policy of Ukraine regarding the 

Labour Safety / Kuibida, V., & Lesnyak-Ihlinska, N.//Public Administration and Law Review. –– 

Issue 2. –– 2021.––Р.4––12; (особистий внесок Н. Лесняк-Іглінської: досліджено 

організаційно-правові механізми охорони праці медичних працівників, які безпосередньо 

задіяні у ліквідації пандемії та лікуванні пацієнтів, хворих на COVID-19, проаналізовано 

сучасний стан вітчизняного державного регулювання у цій сфері, досліджено сучасний стан 

та проаналізовано нормативно-правове регулювання забезпечення страхових виплат 

медичним працівникам у випадку професійного захворювання на COVID-19 в Україні та 

запропоновано пріоритетні напрями удосконалення нормативного регулювання 

обов’язкового державного страхування медичних та інших працівників при виконанні ними 

обов’язків в умовах збільшення ризику зараження інфекційними хворобами). 

Публікації  у науковому виданні іншої держави (розділ монографії): 

4. Lesnyak-Ihlinska, N., Current issues of labor protection normative support in Ukraine in 

the context of european integration / N. Lesnyak-Ihlinska // Zarzadzaie – Bezpieczenswo. Wybrane 

aspekty. Red. Nauk.: A. Piedel, J. Pomiankiewicz, M. Poweska, O. Krasiwski, K. Krzyzak. –– 

Nisko : Wizsza Szkola Bezpieczestwa i Ochrony im. Marszalka Jozefa Pilsudskigo w Warszawie. 

Widzial Zamiejscowy w Nisku, 2020. –– P. 73––80. (Seria momogrаficzna № 6 (2020); 

Тези доповідей та матеріалів конференцій:  

5. Лесняк-Іглінська Н. Ю. Деякі аспекти розслідування захворювання на COVID – 19 

медичних працівників /Н. Ю. Лесняк-Іглінська // Вектори розвитку публічного управління в 

Україні: зб. матер. конф. –– Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2020. –– C. 41 –– 45; 

6. Лесняк-Іглінська Н. Ю. Деякі аспекти ефективності функціонування системи 

управління охороною праці /Н. Ю. Лесняк-Іглінська // Проблеми розвитку публічного 

управління в Україні: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (11-12 квітня 2019 р., м. Львів) 

/ за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. –– Львів : 

ЛРІДУ НАДУ, 2019. –– C. 314––316; 

7. Лесняк-Іглінська Н. Ю. Актуальні питання державної політики у сфері охорони 

праці /Н. Ю. Лесняк-Іглінська // Проблеми розвитку публічного управління в Україні : матер. 

наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (12 квітня 2018 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН 

України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. –– Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. –– C. 314––

316.; 

8. Лесняк-Іглінська Н. Ю. Управління ризиками як засіб реалізації державної 

політики щодо безпеки праці /Н. Ю. Лесняк-Іглінська // Становлення публічного 

адміністрування в Україні : матеріали ІХ Всеукр. міжвуз. конф. студентів та молодих учених 

/ за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. – Д. ДРІДУ НАДУ, 2018. –– C. 111––114; 

9. Лесняк-Іглінська Н. Ю. Перспективи розвитку управління ризиками в процесі 

реалізації державної політики щодо безпеки праці /Н. Ю. Лесняк-Іглінська // Публічне 

врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: матеріали щоріч. Всеукр. 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ 25 

травня 2018 р.): у 5 т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. –– Київ : 

НАДУ, 2018. –– Т. 1.–– C. 68––70.  

4.7. Апробація основних результатів дослідження на конференціях, 

симпозіумах,  семінарах тощо  



Основні положення, висновки та практичні рекомендації дисертаційного дослідження 

апробовано на: науковій конференції 24 листопада 2020 р.  «Вектори розвитку публічного 

управління в Україні», м. Львів; науково-практичній конференції за міжнародною участю 11-

12 квітня 2019р. «Проблеми розвитку публічного управління в Україні» м. Львів; науково-

практичній конференції за міжнародною участю до 100-річчя запровадження державної 

служби України 12-13 квітня 2018р. м. Львів; ІХ міжвузівській конференції студентів та 

молодих вчених «Становлення публічного адміністрування в Україні» 27 квітня 2018р. 

м. Дніпро; щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю 

«Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку» 25 травня 2018р. 

м. Київ. 

 4.8. Наукове значення виконаного дослідження із зазначенням можливих 

наукових  галузей та розділів програм навчальних курсів, де можуть бути застосовані 

отримані  результати   

Результати дисертаційного дослідження та отримані рекомендації і напрацювання 

можуть використовуватись в навчальному процесі під час підготовки програм навчальних 

курсів, зокрема під час розроблення модулів навчальної програми підготовки слухачів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», використано аналітичні матеріали 

та прикладні розробки щодо покращення ефективності забезпечення державної політики 

щодо безпеки праці; аналізу європейських практик реалізації політики щодо безпеки праці та 

їх адаптації в Україні, впроваджено у навчальний процес Львівського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (довідка від 23.06.2021р. № 51/09).  

4.9. Практична цінність результатів дослідження із зазначенням конкретного  

підприємства або галузі народного господарства, де вони можуть бути застосовані  

Результати дисертаційного дослідження можуть використовуватись у практичній 

діяльності органів публічної влади, а також у навчальному процесі.  

Зокрема, окремі наукові рекомендації, висновки, пропозиції, дисертаційного 

дослідження, були враховані і використані: у діяльності Федерації професійних спілок 

України (довідка від 23.06.2021р. № 51/01-22/399), Львівської обласної державної 

адміністрації (довідка від 25.08.2021р. № 5/34-9859/0/2-21/1-11).  

4.10. Оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення  

 Дисертація Лесняк-Іглінської Наталії Юріївни «Державна політика щодо безпеки 

праці в контексті євроінтеграції України» за структурою, мовою та стилем викладення 

відповідає вимогам  Міністерства освіти і науки  України, що висуваються до подібного роду 

наукових робіт.  

У ході обговорення дисертації до неї не було висунуто жодних зауважень щодо  

самої суті роботи.  

5. З урахуванням зазначеного, 

на фаховому семінарі кафедри публічного управління та публічної служби 

ухвалили:  

5.1. Дисертація Лесняк-Іглінської Наталії Юріївни «Державна політика щодо 

безпеки праці в контексті євроінтеграції України» є завершеною науковою працею, у якій 

розв’язано  конкретне наукове завдання щодо обґрунтування шляхів удосконалення 

державної політики щодо безпеки праці через: узгодження концептуальних засад 

удосконалення державної політики України щодо безпеки праці з європейськими практиками 

реалізації політики у сфері безпеки і гігієни праці, покращення ефективності забезпечення 
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