ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ
кафедри економіки та менеджменту за 2016 р.
№
п/п
1.
2.

3.

4.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
5.

6.

Назва показника

Значення

Видання монографій
кількість/ обсяг (друковані аркуші)
Видання підручників
кількість/ обсяг (друковані аркуші)
у т. ч. з грифом МОН
кількість/ обсяг (друковані аркуші)
Видання навчальних посібників
кількість/ обсяг (друковані аркуші)
у т. ч. з грифом МОН
кількість/ обсяг (друковані аркуші)
Публікації статей в наукових виданнях
Загальна кількість / обсяг (друковані аркуші)
у т. ч.:
у наукових фахових виданнях України
кількість/ обсяг (друковані аркуші)
у наукових виданнях України, які не є фаховими
кількість/ обсяг (друковані аркуші)
у виданнях, що входять до наукометричних баз даних
кількість/ обсяг (друковані аркуші)
у т. ч.:
- статті у вітчизняних виданнях, що входять до наукометричних баз даних
Scopus
кількість/ обсяг (друковані аркуші)
- статті у зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз даних
Scopus
кількість/ обсяг (друковані аркуші)
у інших зарубіжних виданнях
кількість/ обсяг (друковані аркуші)
Публікація тез доповідей за результатами участі у науково-практичних
заходах
Загальна кількість / обсяг (друковані аркуші)
у т. ч.:
- матеріали науково-практичних заходів, проведених в Україні
кількість/ обсяг (друковані аркуші)
- матеріали науково-практичних заходів, проведених за кордоном
кількість/ обсяг (друковані аркуші)
- матеріали науково-практичних заходів у зарубіжних виданнях, що входять до
наукометричних баз даних Scopus
кількість/ обсяг (друковані аркуші)
Участь працівників кафедри у конференціях
Загальна кількість конференцій / осіб, що взяли у них участь
у т. ч.
- всеукраїнських / осіб, що взяли у них участь
- міжнародних / осіб, що взяли у них участь

x
5/3,25
x
2/25,3
x
2/25,3
x
1/4,2
x
1/4,2
x
17/6,68
x
x
16/6,28
x
1/0,4
x
12/4,96
x
х
12/4,96
x
x
x
41/8,13
x
x
41/8,13
x
x
x
15/13
x
4/6
9/11

2
Участь працівників кафедри у семінарах, симпозіумах тощо
Загальна кількість заходів / осіб, що взяли у них участь
у т. ч.
- всеукраїнських/ осіб, що взяли у них участь
- міжнародних/ осіб, що взяли у них участь
8.
Участь працівників кафедри у виконанні НДР
- кількість викладачів, які беруть участь в госпдоговірних НДР, осіб
- кількість викладачів, які беруть участь в держбюджетних НДР, осіб
9.
Організація працівниками кафедри заходів наукового і науковопрактичного характеру
Загальна кількість заходів/ осіб, що взяли у них участь
у т. ч.
- всеукраїнських/ осіб, що взяли у них участь/з них працівників ЛНУ
- міжнародних/ осіб, що взяли у них участь/з них працівників ЛНУ
10. Опонування дисертацій (опонентів/робіт)
11. Експертна оцінка дисертаційнних досліджень (експертів/робіт)
12. Рецензування авторефератів дисертацій (рецензентів/робіт)
13. Наукове керівництво аспірантами і докторантами
- кількість осіб-керівників аспірантами/ у т. ч. аспірантами ЛНУ
- кількість осіб-керівників докторантами
14. Навчання в аспірантурі та докторантурі
кількість науково-педагогічних працівників, що навчаються в аспірантурі/ у
т. ч. в аспірантурі ЛНУ
з них захистилися у звітному періоді/ у т. ч. аспіранти ЛНУ
кількість науково-педагогічних працівників, що навчаються в докторантурі
з них захистилися у звітному періоді
15. Студентська наукова робота
15.1.
Загальна кількість студентів, залучених до наукової роботи, всього
з них:
- студентів у наукових гуртках
- студентів денної форми навчання, які беруть участь в госпдоговірних НДР
- студентів денної форми навчання, які беруть участь в держбюджетних
НДР
- взяли участь у Всеукр. конкурсі студ. наук. робіт (I етап / II етап)
- взяли участь у Всеукр. студ. олімпіаді (I етап / II етап)
- взяли участь у конференціях (кількість заходів / осіб, що взяли у них
участь)
у т. ч.
- всеукраїнських/ осіб, що взяли у них участь
- міжнародних/ осіб, що взяли у них участь
- взяли участь в інших заходах наукового та науково-практичного характеру
(кількість заходів/ осіб, що взяли у них участь)
у т. ч.
- всеукраїнських/ осіб, що взяли у них участь
- міжнародних/ осіб, що взяли у них участь
- кількість публікацій статей у наукових виданнях (всього/ у т. ч. у фахових)
- кількість публікацій тез доповідей
15.2. Кількість студентів-призерів міжнародних мистецьких та творчих конкурсів
7.
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15.3. Кількість нагород, здобутих спортсменами на міжнародних спортивних
змаганнях (Олімпійські ігри, чемпіонати світу, Європи, Всесвітні Універсіади,
чемпіонати світу та Європи серед студентів)
15.4. Кількість нагород, здобутих студентами-призерами на національних
спортивних змаганнях (чемпіонати України, Універсіади України, чемпіонати
України серед студентів)
16. Участь у спеціалізованих вчених радах
Загальна кількість осіб-членів спеціалізованих вчених рад
з них:
- докторів наук
- кандидатів наук
17. Почесні звання, нагороди, премії, авторські свідоцтва, патенти, ліцензії,
ноу-хау тощо, осіб
18. Міжнародні зв’язки
- стажування, викладання, ділові відрядження працівників ЛНУ за кордон
- стажування, викладання, ділові відрядження працівників іноземних ВНЗ в
ЛНУ
- практика, відрядження студентів ЛНУ згідно з програмами обміну за
кордоном
- практика, відрядження іноземних студентів до ЛНУ згідно з програмами
обміну
19. Зовнішні зв’язки (співпраця з науковими закладами та фірмами, наукові
стажування, освітні програми, гранти тощо), осіб
20. Участь у виставках, фестивалях і конкурсах та ін.
- кількість міжнародних виставок у галузі науки, освіти, технологій, на яких
репрезентовано здобутки вищого навчального закладу
- кількість нагород (медалі, дипломи), отриманих вищим навчальним
закладом, на міжнародних виставках у галузі науки, освіти, технологій, на
яких репрезентовано здобутки ВНЗ
- кількість міжнародних мистецьких виставок, фестивалів і конкурсів тощо,
на яких репрезентовано здобутки ВНЗ
- кількість нагород (медалі, дипломи переможців), отриманих вищим
навчальним закладом, на міжнародних мистецьких виставках, фестивалях і
конкурсах тощо, на яких репрезентовано здобутки ВНЗ
- кількість всеукраїнських національних та галузевих виставок, на яких
репрезентовано здобутки ВНЗ
- кількість нагород (медалі, дипломи) отриманих вищим навчальним
закладом на всеукраїнських національних та галузевих виставках, на яких
репрезентовано здобутки ВНЗ
- кількість всеукраїнських фестивалів, мистецьких форумів, на яких
репрезентовано здобутки ВНЗ
- кількість нагород (медалі, дипломи) отриманих вищим навчальним
закладом на всеукраїнських фестивалях, мистецьких форумах, на яких
репрезентовано здобутки ВНЗ
21. Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес і
народне господарство (для викладачів, які захистили дисертації у
попередньому році, – апробація), осіб
Завідувач кафедри
ПРИМІТКИ:
До звіту додається пояснювальна записка.

Карпінський Б.А.
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Пояснювальна записка
до Звіту про наукову роботу кафедри економіки та менеджменту за 2016 р.
Пункт 1
1. Карпінський Б.А. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання / Б.А.
Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська // Научные ответы на вызовы современности:
экономика. В 2 книгах. К 1. : монография. – Одесса : Куприенко СВ, 2016. – 178 с. (С. 7-35, 164171) (1 д.а.)
2. Карпінський Б.А. Фінансовий механізм формування інтегрованих підприємницьких
структур в Україні / Б.А. Карпінський, О. В. Горбачевська // Сучасні тенденції функціонування
та розвитку підприємств: загрози та виклики: монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2016. –
350 с. (С. 140-164). (1 д.а.)
3. Герасименко О.В. Вплив державного управління на інвестиційну діяльність
підприємств як важіль економічної стабілізації / О.В. Герасименко // Сучасні тенденції
функціонування та розвитку підприємств: загрози і виклики : колективна монографія. – Д. :
ЛІРА, 2016. – С. 6-18. (0,5 д.а.)
4. Gerasymenko O. Problems and prospects of fiscal management in the field of trade
(Проблеми та перспективи фіскального управління у сфері торгівлі) / N. Sytnyk, O. Gerasymenko
/ Problems of social and economic development of the business: national and international experience
(Проблемы социально-экономического развития предпринимательства: отечественный и
зарубежный опыт) : Collective monograph. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico,
2016. – Р. 66-76. (0,45 д.а.)
5. Маліновська О.Я. Глобальні проблеми ефективного функціонування кредитних спілок
в Україні в умовах фінансово-економічної кризи / Маліновська О.Я. // Соціально-економічні
аспекти стійкого розвитку економіки України : колект. моногр. / Під ред. д.е.н., професора О.О.
Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 198-203. (0,3 д.а.)
Пункт 2.
Комарницька Г.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / Г.О
Комарницька, І.М. Комарницький, Л.М. Коваль – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Кам'янецьПодільський: Медобори-2006, 2016. – 428 с. (23,3 д.а. / 12,1 д.а.)
Комарницька Г.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / І. М.
Комарницький, Г.О. Комарницька. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2016. – 424 с. (23,2 д.а.
/ 13,2 д.а.)
Пункт 3.
Карпінський Б.А. Вступ до економетрики: Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А.
Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 296 с. (16,8
д.а. / 4,2 д.а.).
Пункт 4. Публікації статей в наукових виданнях
4.1. У наукових фахових виданнях України
1. Пак Н.Т. Фінансова система України часів козацької держави (1648-1657) / Н.Т. Пак,
Е.І. Костишин // Економічний вісник університету: зб. наук. пр. – Переяслав–Хмельницький
2016. – Вип. 28/1 –С. 133-139. (0,26 д.а.) – фах.
2. Карпінський Б.А. Модель сталого розвитку економіки: формування та порівняльна
динаміка змін. Частина ІІ / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, О.Б. Карпінська, А.Б. Шевців //
Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. –
Вип. 26.2. – С. 7-16 (0,5 д.а.) – фах.
3. Карпінський Б.А.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. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2016. – Випуск 1(5). – С. 228-236. (0,5
д.а.) – фах.

5
4. Карпінський Б. А. Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування
інтегрованих підприємницьких структур / Б. А. Карпінський, О.В. Горбачевська // Бізнес
Інформ. – 2016. – №4. – C. 226–231. (0,5 д.а.) – фах.
5. Карпінський Б.А. Формування і управління фінансово-податковим механізмом
інвестиційного зростання / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська // Научный взгляд
в будущее. – 2016. – Выпуск 1(1). – Том 5. – С. 19-30. (0,8 д.а.) – фах.
6. Карпінський Б. А. Децентралізація: сутнісний апарат та можливості фінансовоподаткового механізму інвестиційного зростання / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б.
Карпінська // Бізнес Інформ. – 2016. – №8. – С. 29–36. (0,5 д.а.) – фах.
7. Карпінський Б. А. Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у
системі транскордонної інтеграції / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В.
Гасюк // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 26–33. (0,6 д.а.) – фах.
8. Карпінський Б.А. Теоретичні основи фінансово-податкового механізму інвестиційного
зростання / Д.Я. Максимів, Б.А. Карпінський // Одеський науковий часопис. – 2016. – №2 (27). –
С. 18–28. (0,42 д.а.) – фах.
9. 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. Випуск 26. 2ек. Львів -2016р. - 416 с. С.108 – 126. (0,4 д.а.) –
фах.
10. 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.
11. 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.
12. Дубик В.Я. Інноваційна діяльність як передумова сталого розвитку національної
економіки / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. –
2016. – № 3. – С. 31–40. (0,38 д.а.) – фах.
13. Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Вісник
Національного лісотехнічного університету України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 64–70. (0,26 д.а.) –
фах.
14. Маліновська О.Я. Соціальні програми та проекти як інструменти здійснення державної
соціальної політики в умовах програмно-цільового методу організації бюджету /
О.Я. Маліновська, О.В. Демкович // Економіка та держава. – 2016. - № 3. – С. 61-64. (0,2 д.а.) –
фах.
15. Бобко Л.О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної
відповідальності в Україні / Л.О. Бобко // 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, 2016. – Вип. 45. –
С. 223 – 229. (0,26 д.а.) – фах.
16. Бобко Л.О. Корпоративна соціальна відповідальність : сучасний стан розвитку в Україні
[Електронний ресурс] / Л.О. Бобко // Економіка. Управління. Інновації : електрон. наук. фах. вид.
Житомир. держ. у-т ім. І. Франка. – Житомир: 2016. – Вип. 17. – С. 38–46. – Режим доступу
http://www.nbuv.gov.ua/ (0,2 д.а.) – фах.
4.2. У наукових виданнях України, які не є фаховими
1. Дубик В.Я. Релігія і церква у системі української освіти та шкільництва ХVI – XVII ст. /
В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк // Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті
професора Ярослава Дашкевича (1926 – 2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич.
– Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. –
Частина 1: Церковна історія. – С. 118 – 128. (0,4 д.а.)
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4.3.У виданнях, що входять до наукометричних баз даних
Пак Н.Т. Фінансова система України часів козацької держави (1648-1657) / Н.Т. Пак, Е.І.
Костишин // Економічний вісник університету: зб. наук. пр. – Переяслав–Хмельницький 2016. –
Вип. 28/1 – С. 133-139. (0,26 д.а.) – фах.
Карпінський Б.А. Модель сталого розвитку економіки: формування та порівняльна
динаміка змін. Частина ІІ / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, О.Б. Карпінська, А.Б. Шевців //
Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. –
Вип. 26.2. – С. 7-16 (0,5 д.а.) – фах.
Карпінський Б. А. Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування
інтегрованих підприємницьких структур / Б. А. Карпінський, О.В. Горбачевська // Бізнес
Інформ. – 2016. – №4. – C. 226–231. (0,5 д.а.) – фах.
Карпінський Б.А. Формування і управління фінансово-податковим механізмом
інвестиційного зростання / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська // Научный взгляд
в будущее. – 2016. – Выпуск 1(1). – Том 5. – С. 19-30. (0,8 д.а.) – фах.
Карпінський Б. А. Децентралізація: сутнісний апарат та можливості фінансовоподаткового механізму інвестиційного зростання / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б.
Карпінська // Бізнес Інформ. – 2016. – №8. – С. 29–36. (0,5 д.а.) – фах.
Карпінський Б. А. Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у
системі транскордонної інтеграції / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В.
Гасюк // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 26–33. (0,6 д.а.) – фах.
Капленко Г.В. Основні течії теорії аналізу макропопиту на споживчі блага // Соціальноекономічні 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.
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.
Комарницька Г.О. Вплив формування територіальних громад як чинник розвитку бізнессередовища / Г.О. Комарницька, Л.М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. / Збірник
науково-технічних праць. Випуск 26. 2ек. Львів -2016р. - 416 с. С.108 – 126. (0,4 д.а.) – фах.
Дубик В.Я. Інноваційна діяльність як передумова сталого розвитку національної
економіки / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. –
2016. – № 3. – С. 31–40. (0,38 д.а.) – фах.
Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Вісник
Національного лісотехнічного університету України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 64–70. (0,26 д.а.) –
фах.
Бобко Л.О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної
відповідальності в Україні / Л.О. Бобко // 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, 2016. – Вип. 45. –
С. 223 – 229. (0,26 д.а.) – фах.
у т. ч.:
- статті у вітчизняних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus
Дубик В.Я. Інноваційна діяльність як передумова сталого розвитку національної
економіки / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. –
2016. – № 3. – С. 31–40. (0,38 д.а.) – фах.
Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Вісник
Національного лісотехнічного університету України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 64–70. (0,26 д.а.) –
фах.
Пак Н.Т. Фінансова система України часів козацької держави (1648-1657) / Н.Т. Пак, Е.І.
Костишин // Економічний вісник університету: зб. наук. пр. - Переяслав–Хмельницький 2016. Вип. 28/1 –С. 133-139. (0,26 д.а.) – фах.
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Карпінський Б.А. Модель сталого розвитку економіки: формування та порівняльна
динаміка змін. Частина ІІ / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, О.Б. Карпінська, А.Б. Шевців //
Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. –
Вип. 26.2. – С. 7-16 (0,5 д.а.) – фах.
Карпінський Б. А. Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування
інтегрованих підприємницьких структур / Б. А. Карпінський, О.В. Горбачевська // Бізнес
Інформ. – 2016. – №4. – C. 226–231. (0,5 д.а.) – фах.
Карпінський Б.А. Формування і управління фінансово-податковим механізмом
інвестиційного зростання / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська // Научный взгляд
в будущее. – 2016. – Выпуск 1(1). – Том 5. – С. 19-30. (0,8 д.а.) – фах.
Карпінський Б. А. Децентралізація: сутнісний апарат та можливості фінансовоподаткового механізму інвестиційного зростання / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б.
Карпінська // Бізнес Інформ. – 2016. – №8. – С. 29–36. (0,5 д.а.) – фах.
Карпінський Б. А. Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у
системі транскордонної інтеграції / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В.
Гасюк // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 26–33. (0,6 д.а.) – фах.
Капленко Г.В. Основні течії теорії аналізу макропопиту на споживчі блага // Соціальноекономічні 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. («Index Copernicus
International») (0,4 д.а.) – фах.
Капленко Г.В. Питання побудови динамічної прогностичної факторної моделі споживчого
попиту. // Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2016. – №4/1. – C. 20–24. («Index Copernicus
International») (0,4 д.а.) – фах.
Комарницька Г.О. Вплив формування територіальних громад як чинник розвитку бізнессередовища/Г.О. Комарницька, Л.М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. / Збірник
науково-технічних праць. Випуск 26. 2ек. – Львів, 2016. – С.108 – 126. (0,4 д.а.) – фах.
Бобко Л.О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної
відповідальності в Україні / Л.О. Бобко // 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, 2016. – Вип. 45. –
С. 223 – 229. (0,26 д.а.) – фах.
- статті у зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus
4.4. У інших зарубіжних виданнях
Пункт 5 Публікація тез доповідей за результатами участі у науково-практичних
заходах
у т. ч.:
- матеріали науково-практичних заходів, проведених в Україні
1. Карпінський Б.А. Оцінювання синергетичного ефекту фінансового механізму
конкурентоспроможних інтегрованих підприємницьких структур України / Б.А. Карпінський,
О.В. Горбачевська // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та
розвитку підприємств : Зб. мат.-лів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22
квітня 2016 р. / Національна металургійна академія України. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 2831. (0,15 д.а.) – всеукр.
2. Герасименко О.В. Аспекти державного впливу на інвестиційну діяльність підприємств
в сучасних умовах / О.В. Герасименко // Науково-методичні та прикладні засади ефективного
функціонування та розвитку підприємств : Зб. мат.-лів Всеукраїнської науково-практичної
конференції, 21-22 квітня 2016 р. / Національна металургійна академія України. –
Дніпропетровськ, 2016. – С. 128-130. (0,15 д.а.) – всеукр.
3. Завальницька Н.Б. Формування конкурентоспроможності турпродукту на ринку
туристичних послуг / Н.Б. Завальницька // Науково-методичні та прикладні засади ефективного
функціонування та розвитку підприємств : Зб. мат.-лів Всеукраїнської науково-практичної
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конференції, 21-22 квітня 2016 р. / Національна металургійна академія України. –
Дніпропетровськ, 2016. – С. 108-111. (0,25 д.а.) – всеукр.
4. Завальницька
Н.Б.
Управління
конкуренто-спроможністю
турпродуктів
/
Н.Б. Завальницька // Новий погляд на розвиток економіки країни. Матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 березня 2016 р.) – Херсон: ВД «Гельветика»,
2016. – С. 132-135. (0,25 д.а.) – міжн.
5. Пак Н. Т. Державотворчий патріотизм нації в контексті економічної політики держави /
Н.Т. Пак // Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів :
матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 лютого 2016 р. – Одеса: ДВНЗ
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2016.
– С.143-146. (0,18 д.а.) – всеукр.
6. Капленко Г.В. Прогнозування як функція менеджменту. // ХVI Всеукраїнська науковопрактична
конференція
“Статистична
оцінка
соціально-економічного
розвитку”,
м. Хмельницький, Хмельницький університет управління та права, 26 травня 2016р. (0,18 д.а.) –
всеукр.
7. Бобко Л.О. Шляхи формування мовної компетенції особистості / Л.О.Бобко // Сучасні
технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців фінансово-економічного
профілю: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : Львівський
обласний навчально-методичний центр професійної освіти, 2016. – С. 126-132. (0,3 д.а.) –
всеукр.
8. Капленко Г.В. Гранична схильність до споживання та мультиплікатор податків в
Україні в 2001 – 2013 роках // Створення сильної економіки країни: проблеми та перспективи
розвитку» : Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного
спрямування. – Тернопіль, 2016. – С. 53 – 56. (0,2 д.а.) – міжн.
9. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: проявність, виклики і податкова
домінанта / Б.А. Карпінський // Соціальна відповідальність: сучасні виклики: матеріали
міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – Краматорськ: ДДМА,
2016. – С. 57-59. (0,15 д.а.) – міжн.
10. Гасюк Р.В. Аналіз фінансового потенціалу розвитку прикордонних територій західних
регіонів України / Р.В. Гасюк // Соціальна відповідальність: сучасні виклики: матеріали
міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – Краматорськ: ДДМА,
2016. – С. 92-94. (0,15 д.а.) – міжн.
11. Герасименко О.В. Аспекти залучення світового досвіду державного регулювання
страхової діяльності / О.В. Герасименко // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах
глобалізації : ІV Міжнар.науково-практичн. семінар, 12-13 травня 2016 р. – Львів: ЛНУ, 2016. –
С. 29-32. (0,18 д.а.) – міжн.
12. Комарницька Г.О. Стратегічний аналіз маркетингового середовища міста Львова./ Г.О.
Комарницька // Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доповідей VІІ Міжнародної
науково-теоретичної інтернет- конференції, 25 лютого 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. –
446 с. С.389 - 392. (0,2 д.а.) – міжн.
13. Маліновська О. Аспекти теоретико-методологічних засад розвитку державних фінансів
в Україні / Маліновська О., Коркач І. // Умови економічного росту в країнах з ринковою
економікою : Збірник тез IX міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 квітня
2016 р. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький” державний
педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 2016. – С. 324-325. (0,15 д.а.) – міжн.
14. Маліновська О.Я. Шляхи вдосконалення маркетингового планування на підприємстві /
Маліновська О.Я., Морміль В.Ю. // Збірник студентських наукових праць Уманського
національного університету садівництва. – Ч. 5: Економічні та гуманітарні науки. – Умань:
2016. – С.118-120. (0,15 д.а.)
15. Маліновська О.Я. Стратегія маркетингу в у мовах дефіциту фінансових ресурсів /
Маліновська О.Я., Думінкевич Ю.В. // Збірник студентських наукових праць Уманського
національного університету садівництва. – Ч. 5: Економічні та гуманітарні науки. – Умань:
2016. – С.112-114. (0,15 д.а.)
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16. Дубик В.Я. Філософська парадигма української національної ідеї кінця ХІХ – першої
половини ХХ століття / В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в
сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорськовикладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. –
Львів : Растр-7, 2016. – Частина 2. – С. 295 – 297. (0,15 д.а.)
17. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації : основи та перспективи
активізації / Б.А. Карпінський // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського
національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція
факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім.
Івана Франка, 2016. – С. 9-15. (0,32 д.а.)
18. Герасименко О.В. Варіативність побудови української моделі менеджменту / О.В.
Герасименко // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного
університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету
управління фінансами та бізнесу. Підсекція економіки, бізнесу та менеджменту, (Львів, 2-6
лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 231-236. (0,3 д.а.)
19. Капленко Г.В. Основні течії теорії макропопиту населення на споживчі блага / Г.В.
Капленко // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету
імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами
та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 236-238. (0,15 д.а.)
20. Бобко Л.О. Актуальні проблеми комунікативного менеджменту / Л.О. Бобко // Збірник
тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за
2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6
лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 239-242. (0,15 д.а.)
21. Григор’єва М.І. Особливості кадрового менеджменту промислових підприємств / М.І.
Григор’єва // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету
імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами
та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 243-246. (0,2 д.а.)
22. Осідач О.Б. Управління інноваційною діяльністю як засіб збереження цілісності
національної економіки / О.Б. Осідач // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського
національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція
факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім.
І.Франка, 2016. – С. 247-251. (0,28 д.а.)
23. Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств в умовах євроінтеграції / В.Я. Дубик // Збірник тез доповідей звітної конференції
Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) :
Секція факультету управління фінансами та бізнесу. Підсекція економіки, бізнесу та
менеджменту, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 258-260. (0,15
д.а.)
24. Маліновська О.Я. Державне регулювання маркетингу комунікаційної політики
кредитних спілок / О.Я. Маліновська // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського
національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція
факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім.
І.Франка, 2016. – С. 260-263. (0,2 д.а.)
25. Завальницька Н.Б. Забезпечення конкурентоспроможності турпродуктів на
споживчому ринку / Н.Б. Завальницька // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського
національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція
факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім.
І.Франка, 2016. – С. 264-268. (0,28 д.а.)
26. Пак Н. Т. Особливості регіонального управління в сучасних умовах / Н.Т. Пак //
Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана
Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу,
(Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 268-272. (0,28 д.а.)
27. Комарницька Г.О. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міст / Г.О.
Комарницька // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного
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університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету
управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016.
– С. 273-276. (0,2 д.а.)
28. Гасюк Р.В. Проблемність фінансово-господарської діяльності у прикордонній
території / Р.В. Гасюк // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного
університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету
управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка,
2016. – С. 276-280. (0,28 д.а.)
29. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: економічне зростання і
накопичення основного капіталу / Б.А. Карпінський // Збірник тез I Міжнародної науковопрактичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в
умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне видання), (Львів, 27
жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. (0,3 д.а.) – міжн.
30. Герасименко О.В. Стійкість та збалансованість як фактори прогресивної регенерації
народного господарства / О.В. Герасименко // Збірник тез I Міжнародної науково-практичної
конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах
посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне видання), (Львів, 27 жовтня
2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. (0,2 д.а.) – міжн.
31. Комарницька Г.О. Стратегічне планування економічного потенціалу Львівщини в
умовах глобалізації / Г.О. Комарницька // Збірник тез I Міжнародної науково-практичної
конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах
посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне видання), (Львів, 27 жовтня
2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. (0,2 д.а.) – міжн.
32. Маліновська О.Я. Аналіз етапів розроблення плану маркетингу для кредитних спілок /
О.Я. Маліновська // Збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування
нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних
процесів в Україні» (електронне видання), (Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім.
І.Франка, 2016. (0,2 д.а.) – міжн.
33. Пак Н.Т. Основні аспекти державотворчого патріотизму нації / Н.Т. Пак // Збірник тез I
Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління
фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне
видання), (Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. (0,15 д.а.) – міжн.
34. Капленко Г.В. Про використання факторних економетричних моделей у процесі
реалізації прогностичної функції менеджменту та маркетингу // Збірник тез I Міжнародної
науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та
бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне видання),
(Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. (0,2 д.а.) – міжн.
35. Герасименко О.В. Функціонування вільних економічних зон як шлях виходу з кризи /
О.В. Герасименко, О.О. Браточенко // Збірник тез I Міжнародної науково-практичної
конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах
посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне видання), (Львів, 27 жовтня
2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. (0,15 д.а.) – міжн.
36. Герасименко О.В. Диспропорційні особливості розподілу прямих інвестицій в регіони
України / О.В. Герасименко, О.А. Вапнічна // Збірник тез I Міжнародної науково-практичної
конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах
посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне видання), (Львів, 27 жовтня
2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. (0,2 д.а.) – міжн.
37. Герасименко О.В. Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах
євроінтеграції / О.В. Герасименко, Л.І. Джиговська // Збірник тез I Міжнародної науковопрактичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в
умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне видання), (Львів, 27
жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. (0,15 д.а.) – міжн.
38. Герасименко О.В. Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу в Україні /
О.В. Герасименко, Х.О. Чекан // Збірник тез I Міжнародної науково-практичної

11
конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах
посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне видання), (Львів, 27 жовтня
2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. (0,15 д.а.) – міжн.
39. Подвірна Н.С. Проблеми та перспективи реформування системи державного
управління в Україні / Н.С. Подвірна // Збірник тез I Міжнародної науково-практичної
конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах
посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне видання), (Львів, 27 жовтня
2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. (0,15 д.а.) – міжн.
40. Гасюк Р.В. Програмно-цільове управління в системі організаційно-економічних
механізмів транскордонної взаємодії на прикордонних територіях / Р.В. Гасюк // Збірник тез I
Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління
фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне
видання), (Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. (0,15 д.а.) – міжн.
41. Бобко Л.О. Корпоративна
соціальна відповідальність
–
основа розвитку
конкурентоспроможного бізнесу в Україні / Л.О. Бобко // Конкурентоспроможність в умовах
глобалізації: реалії, проблеми, перспективи: матеріали Х Міжнародної науково-практичної
конференції. – Житомир : ЖФ КІБІТ, 2016. – С. 108-111. (0,2 д.а.) – міжн.
6.1.Перелік міжнародних конференцій за кордоном, на яких представлено результати
досліджень.
- матеріали науково-практичних заходів, проведених за кордоном
Пункт 6
Карпінський Б.А., Герасименко О.В., Дубик В.Я.
Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu
międzynarodowym”, що відбулась у Лодзькому університеті, м. Лодзь (Польща) 31 травня
2016 р. – міжн.
Карпінський Б.А., Гасюк Р.В.
Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна відповідальність: сучасні
виклики», Краматорськ: ДДМА, 21-22 квітня 2016 р. - міжн.
Карпінський Б.А., Герасименко О.В., Пак Н.Т., Капленко Г.В., Бобко Л.О.,
Маліновська О.Я., Завальницька Н.Б., Комарницька Г.О., Подвірна Н.С., Гасюк Р.В.
I Міжнародна науково-практична конференція «Формування нової парадигми управління
фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні», Львів, ЛНУ
ім. І.Франка, 27 жовтня 2016 р. – міжн.
Карпінський Б.А. Щорічна міжнародна науково-практична конференція «Розвиток
креативного публічного управління» 28-29 квітня 2016 р., Академія муніципального управління
(Київ). – міжн.
Капленко Г.В. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного
спрямування «Створення сильної економіки країни: проблеми та перспективи розвитку»,
Тернопіль, 2016 р. – міжн.
Комарницька Г.О. VІІ Міжнародна науково-теоретична інтернет-конференція «Творчий
пошук молоді – курс на ефективність», Хмельницьк, ХКТЕІ, 25 лютого 2016 р. – міжн.
Завальницька Н.Б. Міжнародна науково-практична конференція «Новий погляд на
розвиток економіки країни», м. Львів, 25-26 березня 2016 р. – Херсон: ВД «Гельветика», 2016. –
міжн.
Капленко Г.В. ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Статистична оцінка
соціально-економічного розвитку», м. Хмельницький, Хмельницький університет управління та
права, 26 травня 2016р. – всеукр.
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Пак Н. Т. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна українська держава:
вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів», Одеса, ДВНЗ Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 13 лютого 2016 р. – всеукр.
Бобко Л.О. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології навчання у
професійній підготовці майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю», Львів,
Львівський обласний навчально-методичний центр професійної освіти, 2016. – всеукр.
Бобко Л.О. Х Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність в
умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи», Житомир, 2016. – міжн.
Маліновська О. IX міжнародна науково-практична конференція, ПереяславХмельницький, 28-29 квітня 2016 р. – міжн.
Дубик В.Я. Щорічна наукова конференція професорсько-викладацького складу і
аспірантів Львівського торговельно-економічного університету«Актуальні проблеми економіки
і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції». Львів, 2016.
Карпінський Б.А., Герасименко О.В., Завальницька Н.Б.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні та прикладні засади
ефективного функціонування та розвитку підприємств», Дніпропетровськ, Національна
металургійна академія України, 21-22 квітня 2016 р. – всеукр.
Карпінський Б.А., Герасименко О.В., Дубик В.Я., Пак Н.Т., Капленко Г.В., Бобко Л.О.,
Григор’єва М.І., Осідач О.Б., Маліновська О.Я., Завальницька Н.Б., Комарницька Г.О.,
Гасюк Р.В.
Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка за
2015 рік : Секція факультету управління фінансами та бізнесу. Підсекція економіки, бізнесу та
менеджменту, Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2-6 лютого 2016 р.
Пункт 7
Герасименко О.В. IV Міжнародний науково-практичний семінар «Страховий ринок:
сучасні виклики в умовах глобалізації», факультет управління фінансами та бізнесу Львівського
національного університету імені Івана Франка, Львів, 12-13 травня 2016 р. – міжн.
Герасименко О.В., Капленко Г.В., Комарницька Г.О. (19.09-23.09.2016); Маліновська О.Я.
(19-23.10.2016)
Успішне завершення навчального семінару для управлінців «Успіх можна спланувати»
про методику менеджменту підприємницького успіху на стійких засадах
Капленко Г.В. відвідала курс підвищення тренерської майстерності «Якісний тренінг:
планування, структура, дизайн» в рамках програми «Секрети успішного тренера» (Львів, 17-19
травня 2016 р)
Герасименко О.В. відвідала:
- науково-методичний семінар на тему: «Наближення стандартів вищої освіти до
європейського рівня якості» за участю завідувача кафедри бухгалтерського обліку і фінансів
Інституту прикладних наук м. Каунаса (Литва) Річардаса Бутенаса та професора факультету
організації та управління Політехніки Лодзької (Польща) Роберта Станіславського, а також
викладачів кафедри фінансів суб’єктів господарювання та представників відділу
працевлаштування ЛНУ ім. І. Франка (10 жовтня 2016 р., ЛНУ, факультет управління
фінансами та бізнесу);
- Інфодень рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (18 жовтня
2016 р., ЛНУ);
- Міжнародний Інформаційний день Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ у сфері
вищої освіти (21 жовтня 2016 р., ЛНУ) – міжн.
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Працівники кафедри разом із студентами прийняли участь у Пішій ході до Меморіалу
Українських Січових Стрільців (1 листопада 2016 р.)
Пункт 8
Кафедральна науково-дослідна тема на 2016-2020 роки:
Розробка ідентифікаційних ознак, оцінювання та управління державотворчим
патріотизмом нації на кількісній основі в умовах реформування владних повноважень (номер
держреєстрації 0116U001658).
Науковий керівник теми:
Карпінський Б.А., к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту.
Відповідальні виконавці:
Герасименко О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту;
Пак Н.Т., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту;
Капленко Г.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту;
Завальницька Н.Б., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту;
Дубик В.Я., к.е.н., доцент, наук. доцент кафедри економіки та менеджменту;
Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту;
Осідач О.Б., ст. викладач кафедри економіки та менеджменту;
Гасюк Р.В., аспірант, ст. лаборант кафедри економіки та менеджменту.
Герасименко О.В. брала участь у виконанні науково-дослідної госпрозрахункової теми:
«Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» (ДР 0114U006191, строк
виконання 2014-2019) наукового журналу «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ», м. Дніпропетровськ в
якості співвиконавця, а саме: науковцем було виявлено існування значного рівня тінізації
економіки в торгівельній сфері та вказано на необхідність виваженого фіскального управління з
метою подальшого стійкого та збалансованого розвитку торгівлі, а також активізації
регенераційних процесів. Для постійного контролю ступеню збалансованості пропонується
створити на обласному рівні відповідні підрозділи під загальним управлінням Міністерства
фінансів України, діяльність яких стане вагомим внеском у ефективність проходження
бюджетного процесу та допоможе у доволі короткі терміни зміцнити фінансову систему
держави в цілому та фінансовий стан підприємств зокрема.
Комарницька Г.О. прийняла участь у науково-дослідній роботі №: III-06-13 “Оцінка
перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного регіону України”, де
автором здійснений ретроспективний аналіз обласних центрів Західного регіону в контексті
розвитку метрополійних функцій. – ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього
НАН України»
Пункт 9
Проф. Карпінський Б.А. – член організаційного комітету міжнародної наукової
конференції „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym”, що відбулась у
Лодзькому університеті, м. Лодзь 31 травня 2016 р. Кількість учасників: 30. – міжн.
Проф. Карпінський Б.А. 21-22 жовтня 2016 р. провів робочу зустріч працівників кафедри
та нараду із завідувачем кафедри бухгалтерського обліку і фінансів Інституту прикладних наук
м. Каунаса (Литва) Річардасом Бутенасом та професором факультету організації та управління
Політехніки Лодзької (Польща) Робертом Станіславським з перспективних питань освітньої
діяльності та спільної наукової тематики. Кількість учасників: 16. – міжн.
Організація роботи секції факультету управління фінансами та бізнесу. Підсекція
економіки, бізнесу та менеджменту Звітної наукової конференції Львівського національного
університету імені Івана Франка за 2015 рік. Керівник секції: Карпінський Б. А., секретар
секції: Герасименко О. В., кафедра економіки та менеджменту, 2-6 лютого 2016 р. Кількість
учасників: 17.
Проф. Карпінський Б.А., проф. Максимук О.В., ст. викл. Шкулка С.К. Міжкафедральний
круглий стіл «Синергетичність і фінансова система України» (в рамках Фестивалю науки
2016 р.), Факультет управління фінансами та бізнесу, 18.05.2016 р. Кількість учасників: 42.
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Проф. Карпінський Б.А. Дискусійний клуб «Вплив негативної синергічності на фінансову
продуктивність регіону в умовах глобальних фінансових викликів» (в рамках Фестивалю науки
2016 р.), 19.05.2016 р. Кількість учасників: 36.
Проф. Карпінський Б.А. в рамках Дня університету провів відкриту лекцію «Інтеграція
управління і фінансів за активізації державотворчого патріотизму нації й підвищення
ефективності публічного управління та адміністрування» (13 жовтня 2016 р.). Кількість
учасників: 46.
Проф. Карпінський Б.А., доц. Герасименко О.В. Квест «Менеджер» (в рамках Фестивалю
науки 2016 р.), 20.05.2016 р. Кількість учасників: 24.
Пак Н.Т. у І семестрі 2016-17 н.р. супроводжувала студентів-членів наукового гуртка на
екскурсію на ПАТ «Галичфарм». Студенти ознайомилися із технологічними та управлінськими
особливостями публічного акціонерного товариства, а також цікавилися умовами праці та
механізмами працевлаштування на підприємстві. Було прийнято рішення про доцільність
подальших екскурсій на підприємства Львівщини з метою поглиблення теоретичних та набуття
практичних знань студентами факультету управління фінансами та бізнесу Львівського
національного університету імені Івана Франка. Кількість учасників: 24.
Пункт 10
Герасименко О.В. – офіційний опонент дисертаційної роботи Ковальчук Світлани
Петрівни на тему «Організаційно-економічний механізм державного регулювання залучення
інвестицій», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (21 червня
2016 р., Львівський торговельно-економічний університет).
Пункт 11
Карпінський Б.А.
11.1. Ватченко Б.С. (Дніпропетровська державна фінансова академія) «Грошова оцінка
майнового потенціалу регіону з метою оподаткування» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
11.2. Крисовата К.В. (Тернопільський національний економічний університет) «Фінансові
ризики функціонування митної системи України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
Пункт 12
Герасименко О.В. – відгук на автореферат дисертаційної роботи Глущенка Олександра
Івановича на тему «Забезпечення ефективності використання управлінського персоналу
торговельних підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності) (захист 21 червня 2016 р., Львівський торговельно-економічний
університет).
Карпінський Б.А. – відгук на автореферат дисертаційної роботи Кудряшової Катерини
Миколаївни на тему «Стратегічні пріоритети розвитку лісового господарства України», поданої
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 –
економіка та управління національним господарством (захист 30 вересня 2016 р., Чернігівський
національний технологічний університет).
Бобко Л.О. – Рецензування кандидатської дисертації Литвина В.А. «Формування
інформаційної культури майбутніх архітекторів у професійній підготовці вищого навчального
закладу» - 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Пункт 13
Карпінський Б.А.
Гасюк Р.В. «Програмно-цільовий підхід в управлінні формуванням соціальноекономічного потенціалу прикордонних територій держави». Спеціальність: 08.00.03 –
Економіка та управління національним господарством.
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Шевців А. Б. «Державне управління формуванням програм із сталого розвитку
економіки». Спеціальність: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Горбачевська О.В. «Фінансовий механізм формування інтегрованих підприємницьких
структур в Україні». Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.
Маліновська О.Я.
Маслик Роксоляна Орестівна «Особливості фінансового забезпечення соціальноекономічного розвитку України». Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.
Демкович Оксана Володимирівна «Державне регулювання у реалізації формування
програм соціального розвитку України» Спеціальність: 08.00.03 – Економіка та управління
національним господарством.
Максимів Дмитро Ярославович «Формування фінансового механізму інвестиційного
зростання в Україні». Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.
Пункт 14
Пункт 15
Пункт 15.1
- перелік студентів, які є членами наукового гуртка «Державотворець», що діє при
кафедрі (ПІП, група);
1. Адамчук Н.Я., УФМ-41с
17. Кушвара Н., УФР-31с
2. Бабухін Д., УФР-31с
18. Лозовська І.В., УФР-41с
3. Береза С.Є., УФМ-41с
19. Мазяр А., УФФ-34с
4. Білоуха А.М., УФМ-41с
20. Масник М.О., УФФ-51с
5. Бицька Л.О., УФФ-41с
21. Матківська Д., УФФ-41с
6. Браточенко О.О., УФФ-33с
22. Мельник І., УФМ-31с
7. Вапнічна О.А., УФФ-34с
23. Морміль В., УФК-41с
8. Вольська Н.Р., УФФ-51с
24. Наконечна Ю.С., УФМ-41с
9. Гнатенко О., УФФ-34с
25. Окілка О.М., УФМ-41с
10. Джиговська Л.І., УФФ-34с
26. Пшенична О., УФМ-31с
11. Думінкевич Ю., УФМ-31с
27. Семен І., УФМ-31с
12. Завадецька Л., УФМ-31с
28. Симир А.О., УФФ-43с
13. Зацінська З., УФМ-31с
29. Цімерман Ю.І., УФМ-42с
14. Кімак Х., УФМ-32с
30. Чекан Х.О., УФО-41с
15. Кожевніков О., УФФ-33с
31. Чорнописька М.М., УФФ-41с
16. Кухар В., УФМ-31с
32. Якимик В.Я., УФМ-31с
- перелік студентів денної форми навчання (ПІП, група), які беруть участь в
держбюджетних НДР із зазначенням назви, № державної реєстрації та
терміну виконання НДР;
Беруть участь у виконанні кафедральної науково-дослідної теми на 2016-2020 роки:
студенти – Думінкевич Юлія, УФМ-31с, Вольська Неллі, 5-й курс.
Кафедральна науково-дослідна тема на 2016-2020 роки:
Розробка ідентифікаційних ознак, оцінювання та управління державотворчим
патріотизмом нації на кількісній основі в умовах реформування владних повноважень (номер
держреєстрації 0116U001658).
Науковий керівник теми: Карпінський Б.А., к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки
та менеджменту.
- перелік студентів, які взяли участь у всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт (І етап / ІІ етап);
Галузь знань «Економіка та управління підприємствами» - ІІ етап
Бицька Лілія Орестівна УФФ-31с
Регулювання інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні
Наук. керівник – Осідач Олена Богданівна

16
Чорнописька Марта Михайлівна УФФ-31с
Методологічні аспекти антикризового управління підприємством
Наук. керівник – Герасименко Олена Вікторівна
Галузь знань «Менеджмент» - І етап
Вайда Максим Маріянович УФМ-31с
Гендерні аспекти менеджменту в сучасних умовах
Наук. керівник – Герасименко Олена Вікторівна
Симир Андрій Олександрович УФФ-33с
Особливості організації ефективного менеджменту підприємств
Наук. керівник – Герасименко Олена Вікторівна
- перелік студентів, які взяли участь у конференціях, з них всеукраїнських та
міжнародних (з інформацією про назву, дату та місце проведення
конференції);
Міжнародна наукова конференція «Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu
międzynarodowym» («Перспективи розвитку підприємництва в міжнародному контексті»), що
відбулась у Лодзькому університеті, м. Лодзь 31 травня 2016 р. – міжн.
Nelli Volska, Department of Financial Management and Business Ivan Franko National
University of Lviv – The impact of financial globalization on modern development of business in
Ukraine – opiekunowie naukowi - prof. dr hab. Nataliya Sytnyk, PhD, Assoc. prof. Viktoriia Dubyk
Khrystyna Kimak, Department of Financial Management and Business, Ivan Franko National
University of Lviv, Tendencies of enterprises competitiveness change in eurointegration conditions,
opiekun naukowy: PhD, Assoc. prof. Olena Cerasymenko
Ivanna Lozovska, Wydział Zarządzania Finansami i Biznesem Lwowskiego Narodowego
Uniwersytetu im. Iwana Franki, Influence of students motivation to study for qualitative structure of
European enterprises personnel, opiekun naukowy: Ph.D., Associate Professor Olena Gerasymenko
Vitalii Yakymyk, Department of Financial Management and Business, Ivan Franko National
University of Lviv, Aspects of attraction of foreign investments into domestic enterprises, opiekun
naukowy, Ph.D., Associate Professor Olena Gerasymenko
I Міжнародна науково-практична конференція «Формування нової парадигми управління
фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні», Львів, ЛНУ
ім. І.Франка, 27 жовтня 2016 р. – міжн.
1. О.О. Браточенко Функціонування вільних економічних зон як шлях виходу з кризи
2. О.А. Вапнічна Диспропорційні особливості розподілу прямих інвестицій в регіони
України
3. Л.І. Джиговська Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах
євроінтеграції
4. Х.О. Чекан Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу в Україні
Ковальська І. А. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічні аспекти
розвитку держави: стан, проблеми, перспективи», Хмельницький, Хмельницький університет
управління і права, 18.05.2016 р. – всеукр.
- перелік студентів, які взяли участь у інших заходах науково-практичного характеру,
з них всеукраїнських та міжнародних (з інформацією про назву, дату та
місце проведення заходу);
24 студента (3 команди по 8 учасників) другого та третього курсів факультету (групи
УФМ-21с, 31с, 32с) взяли участь у квесті «Менеджер» (в рамках Фестивалю науки – 2016),
кафедра економіки та менеджменту, 20 травня 2016 р. Кількість учасників: 24 учасника.
Студенти-гуртківці у І семестрі 2016-17 н.р. відвідали з екскурсією ПАТ «Галичфарм».
Студенти ознайомилися із технологічними та управлінськими особливостями публічного
акціонерного товариства, а також цікавилися умовами праці та механізмами працевлаштування
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на підприємстві. Було прийнято рішення про доцільність подальших екскурсій на підприємства
Львівщини з метою поглиблення теоретичних та набуття практичних знань студентами
факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені
Івана Франка (супроводжуюча – Пак Н.Т.).
Лозовська І. (УФР-31с), Якимик В. (УФМ-21с). Презентація наукового гуртка
«Державотворець» на міжнародній
науковій
конференції
„Perspektywy rozwoju
przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym”, що відбулась у Лодзькому університеті, м.
Лодзь 31 травня 2016 р. під керівництвом к.е.н., доцента Герасименко О.В. – міжн.
Студенти Гнатенко О., Мазяр А, Бабухін Д., Кушвара Н., Кожевніков О., Матківська Д.
відвідали семінар та отримали Сертифікати Фонда Горста Рогуша про успішне завершення
навчального семінару для управлінців «Успіх можна спланувати» про методику менеджменту
підприємницького успіху на стійких засадах (19-23.09.2016)
Студенти-гуртківці прийняли участь у науково-методичному семінарі на тему:
«Наближення стандартів вищої освіти до європейського рівня якості» за участю завідувача
кафедри бухгалтерського обліку і фінансів Інституту прикладних наук м. Каунаса (Литва)
Річардаса Бутенаса та професора факультету організації та управління Політехніки Лодзької
(Польща) Роберта Станіславського, а також викладачів кафедри фінансів суб’єктів
господарювання та представників відділу працевлаштування ЛНУ ім. І. Франка (10 жовтня
2016 р., ЛНУ, факультет управління фінансами та бізнесу)
Студенти-гуртківці прийняли участь у Пішій ході до Меморіалу Українських Січових
Стрільців (1 листопада 2016 р.)
Студенти-гуртківці прийняли участь у Кар’єрному Workshop (3 листопада 2016 р., ЛНУ,
економічний факультет)
Студенти-гуртківці проходять реєстрацію на сайті Львівської міської ради на участь у
щорічному проекті для активної молоді під назвою «Lviv Young Project» – конкурсі ідей, які
стосуються стратегії розвитку міста Львова (24 жовтня – 24 листопада 2016 р.)
- перелік опублікованих студентських статей у наукових виданнях (з них у фахових)
із вказанням ПІП наукового керівника;
Максимів Д.Я. Теоретичні основи фінансово-податкового механізму інвестиційного
зростання / Д.Я. Максимів, Б.А. Карпінський // Одеський науковий часопис. – 2016. – №2 (27). –
С. 18–28. – фах.
Максимів Д.Я. Формування і управління фінансово-податковим механізмом
інвестиційного зростання / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська // Научный взгляд
в будущее. – 2016. – Выпуск 1(1). – Том 5. – С. 19-30. (0,8 д.а.) – фах.
Горбачевська О.В. Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування
інтегрованих підприємницьких структур / Б. А. Карпінський, О.В. Горбачевська // Бізнес
Інформ. – 2016. – №4. – C. 226–231. (0,5 д.а.) – фах.
Демкович О.В. Соціальні програми та проекти як інструменти здійснення державної
соціальної політики в умовах програмно-цільового методу організації бюджету / О.Я.
Маліновська, О.В. Демкович // Економіка та держава. – 2016. - № 3. – С. 61-64. – фах.
Маслик Р.О. Аналіз фінансового забезпечення соціально-пенсійного страхування в
Україні / Р.О. Маслик // Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України /
Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. –
300 с. – С. 212-221.
Максимов Д. Я. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання // Научные
ответы на вызовы современности: экономика. В 2 книгах. К 1.: монография / [авт. кол.:
Максимов Д. Я., Карпинский Б. А., Карпинская Е. Б., Пахомова Е. А., Зубарев А. Е. и др.]. –
Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2016 – 178с.
- перелік опублікованих студентських тез доповідей із вказанням ПІП наукового
керівника;
Горбачевська О.В. Оцінювання синергетичного ефекту фінансового механізму
конкурентоспроможних інтегрованих підприємницьких структур України / Б.А. Карпінський,
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О.В. Горбачевська // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та
розвитку підприємств : Зб. мат.-лів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22
квітня 2016 р. / Національна металургійна академія України. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 2831. (0,15 д.а.)
Маслик Р.О. Сучасний стан та перспективи розвитку соціально-пенсійного страхування в
Україні / Р.О. Маслик // Інноваційний розвиток економіки: вітчизняна та світова практика:
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 20-21 травня 2016 року) / ГО
«Львівська економічна фундація». – У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч. 2. – 112 с. – С. 6366. (0,15 д.а.)
Маслик Р.О. Аналіз діяльності організацій в управлінні соціальною роботою / Р.О. Маслик
// Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана
Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу,
(Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 251-254. (0,15 д.а.)
Демкович О.В. Проектування діяльності як важливий інструмент менеджменту соціальної
роботи / О.В. Демкович // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного
університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету
управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка,
2016. – С. 255-258. (0,2 д.а.)
Максимів Д.Я. Значимість управління механізму активізації інвестиційного процесу для
забезпечення економічного зростання / Д.Я. Максимів // Збірник тез звітної наукової
конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік
(електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого
2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 285-287. (0,15 д.а.)
Шевців А.Б. Характеристика взаємозв’язків знаннєвої економіки та сталого розвитку / А.Б.
Шевців // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету
імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами
та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 288-290. (0,15 д.а.)
Горбачевська О.В. Значення оцінки синергетичного ефекту в інтегрованих
підприємницьких структурах України / О.В. Горбачевська // Збірник тез звітної наукової
конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік
(електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого
2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 291-293. (0,15 д.а.)
Браточенко О.О. Функціонування вільних економічних зон як шлях виходу з кризи / О.В.
Герасименко, О.О. Браточенко // Збірник тез I Міжнародної науково-практичної
конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах
посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне видання), (Львів, 27 жовтня
2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. (0,15 д.а.) – міжн.
Вапнічна О.А. Диспропорційні особливості розподілу прямих інвестицій в регіони
України / О.В. Герасименко, О.А. Вапнічна // Збірник тез I Міжнародної науково-практичної
конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах
посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне видання), (Львів, 27 жовтня
2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. (0,2 д.а.) – міжн.
Джиговська Л.І. Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах
євроінтеграції / О.В. Герасименко, Л.І. Джиговська // Збірник тез I Міжнародної науковопрактичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в
умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне видання), (Львів, 27
жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. (0,15 д.а.) – міжн.
Чекан Х.О. Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу в Україні / О.В. Герасименко, Х.О.
Чекан // Збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової
парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в
Україні» (електронне видання), (Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016.
(0,15 д.а.) – міжн.
Морміль В.Ю. Шляхи вдосконалення маркетингового планування на підприємстві /
Маліновська О.Я., Морміль В.Ю. // Збірник студентських наукових праць Уманського
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національного університету садівництва. – Ч. 5: Економічні та гуманітарні науки. – Умань:
2016. – С.118-120. (0,15 д.а.)
Думінкевич Ю.В. Стратегія маркетингу в у мовах дефіциту фінансових ресурсів /
Маліновська О.Я., Думінкевич Ю.В. // Збірник студентських наукових праць Уманського
національного університету садівництва. – Ч. 5: Економічні та гуманітарні науки. – Умань:
2016. – С.112-114. (0,15 д.а.)
Ковальська І. А. Роль комунікативних процесів в управлінні корпорації / І.А. Ковальська //
Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічні аспекти розвитку
держави: стан, проблеми, перспективи» 18.05.2016 р. – Хмельницький: Хмельницький
університет управління і права, 2016. – С. 116-118. (0,15 д.а.)
Пункт 16
Пункт 17
Герасименко О.В., Капленко Г.В., Комарницька Г.О. (19.09-23.09.2016); Маліновська О.Я.
(19-23.10.2016)
Сертифікати Фонда Горста Рогуша про успішне завершення навчального семінару для
управлінців «Успіх можна спланувати» про методику менеджменту підприємницького успіху
на стійких засадах
Капленко Г.В. отримала Сертифікат про успішне завершення курсу підвищення
тренерської майстерності «Якісний тренінг: планування, структура, дизайн» в рамках програми
«Секрети успішного тренера» (Львів, 17-19 травня 2016 р)
Карпінським Б.А. отримано Диплом ІІ-го ступеня за доповідь «Фінансово-податковий
механізм інвестиційного зростання» на міжнародному науковому симпозіумі «Научные ответы
на вызовы современности» Одеса, 16-23 лютого 2016 р.
Карпінським Б.А. отримано 21 свідоцтво та подано на авторське право до Державної
служби інтелектуальної власності України 71 заявку, а саме:
Пріоритетні розробки наукової школи професора Карпінського Б.А., що
зареєстровано та реєструються на авторське право в Державній службі інтелектуальної
власності України за напрямами:
Управління і економіка національного господарства
1.Фінансова продуктивність національного господарства в умовах глобальних фінансових
викликів
2.Податок на нерухомість: потреба та становлення в Україні
3.Знаннєва економіка та сталий розвиток: моделювання та порівняння
4.Модель сталого розвитку економіки: формування і порівняльна динаміка змін (у двох
частинах)
5.Моделювання науково-технічного прогресу на основі засад сталого розвитку економіки
6.Ефективність інноваційних технологій в системі викладач – студент
7.Фінансово-економічний стан та перспективи розвитку Львівсько-Волинського
вугільного басейну
8.Фінансове забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної продукції –
важливий чинник поглиблення зовнішньоторговельних відносин України з країнами
Європейського Союзу
9.Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і
Європейського Союзу в умовах глобалізації
10. Інноваційно-технологічний потенціал підприємств регіону: аналіз формування та
фінансування
11. Інвестиційний клімат західного регіону України: етапи становлення та розвитку
12. Фінансово-статистична оцінка ефективності підприємництва в контексті регіональних
товарних груп
13. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (у двох частинах) –
Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-ресурсні
втрати України від дій держави-анексора» (у двох частинах) / Карпінський Б. А., Григоренко
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В.О., Карпінська О. Б. // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67027. –
04.08.2016.
Формування та функціонування державотворчого патріотизму нації з позиції
кількісної (податкової) домінанти
1. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання зі сторони податкової домінанти
2. Державотворчий патріотизм нації: проявність, виклики і податкова домінанта
3. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти – Карпінський Б.
А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації:
оцінювання податкової домінанти» / Карпінський Б. А. // Державна служба інтелектуальної
власності України. – № 67037. – 04.08.2016.
4. Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення
конституційного ладу (у двох частинах) – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового
забезпечення конституційного ладу» (у двох частинах) / Карпінський Б. А. // Державна служба
інтелектуальної власності України. – № 67038. – 04.08.2016.
5. Податкова домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому
процесі – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Податкова
домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому процесі» /
Карпінський Б. А. // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67035. –
04.08.2016.
6. Положення про транскордонну науково-дослідну лабораторію з фінансовоекономічних проблем державотворення. Ustalenia dotyczace transgranicznego laboratorium
naukowo-badawczego problematyki funkcjonowania panstwa w obszarze finansowo-ekonomicznym –
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» / Карпінський Б. А.,
Пукала Ришард // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67078. – 09.08.2016.
7. 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» / Карпінський Б. А. // Державна служба інтелектуальної власності України. – №
67080. – 09.08.2016.
Інструментарій та моделювання у фінансовій системі держави
1. Оцінювально-прогностичний підхід щодо впливу бюджетоутворюючих податків на
збалансованість фінансової системи держави
2. Вплив інвестиційних процесів на регіональну збалансованість фінансової системи
3. Основи формування інтегрального індикатора збалансованості фінансової системи
України та регіонів з позицій фінансової безпеки
4. Вплив фінансової глобалізації на економічну безпеку національної фінансової системи
5. Фінансова глобалізація в контексті зрушень у національних фінансових системах:
еволюційний підхід
6. Негативна синергічність фінансової продуктивності регіонів України за впливу
глобальних фінансових викликів
7. Вплив системи адміністрування податку на додану вартість на регіональний розвиток
8. Концепція оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території –
Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Концепція
оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території» / Карпінський Б. А. //
Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67079. – 09.08.2016.
9. Соціально-економічний розвиток території та нарощування надходжень від
бюджетоутворювальних податків: взаємозв’язок, оцінювання, динаміка – Карпінський Б. А.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Соціально-економічний розвиток
території та нарощування надходжень від бюджетоутворювальних податків: взаємозв’язок,
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оцінювання, динаміка» / Карпінський Б. А., Шкулка С. К. // Державна служба інтелектуальної
власності України. – № 67025. – 04.08.2016.
10. Динаміка та моделювання надходжень бюджетоутворювальних податків у фінансовій
системі держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
«Динаміка та моделювання надходжень бюджетоутворювальних податків у фінансовій системі
держави» / Карпінський Б. А., Шкулка С. К. // Державна служба інтелектуальної власності
України. – № 67033. – 04.08.2016.
11. Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової
політики держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
«Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової політики
держави» / Карпінський Б. А. // Державна служба інтелектуальної власності України. – №
67034. – 04.08.2016.
12. Податкова політика держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію
– Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Податкова політика
держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію» / Карпінський Б. А. //
Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67036. – 04.08.2016.
13. Збалансованість фінансової системи і фінансовий потенціал території: методологія та
оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень – Карпінський Б. А. Свідоцтво про
реєстрацію авторського права на твір «Збалансованість фінансової системи і фінансовий
потенціал території: методологія та оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень» /
Карпінський Б. А., Григоренко В. О. // Державна служба інтелектуальної власності України. –
№ 67039. – 04.08.2016.
14. Фінансовий клімат території: основи і прояви
15. Політична непередбачуваність – характерна домінанта фінансового клімату території –
Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Політична
непередбачуваність – характерна домінанта фінансового клімату території» / Карпінський Б. А.,
Григоренко В. О. // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67040. –
04.08.2016.
Управлінські механізми та підходи
1. Методологія збалансованості фінансової системи держави
2. Механізм формування та управління збалансованістю фінансової системи території
3. Функціонування механізму збалансованості фінансової системи України в умовах
євроінтеграційних процесів
4. Формування і управління фінансово-податковим механізмом інвестиційного зростання
5. Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування інтегрованих
підприємницьких структур
6. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком
держави
7. Фінансове забезпечення як складова менеджменту сімейної медицини в Україні
8. Формування і розвиток лідерських основ в умовах глобальних фінансових викликів
9. Еволюція підходів у моделюванні соціально-економічних процесів сталого розвитку
10. Еволюція теоретичних поглядів у системі бюджетоутворювальних податків
11. Еволюція концепцій бюджетоутворюючих податків
12. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання – Карпінський Б. А.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-податковий механізм
інвестиційного зростання» / Карпінський Б. А., Максимів Д. Я., Карпінська О. Б. // Державна
служба інтелектуальної власності України. – № 66839. – 21.07.2016.
13. Децентралізація: сутнісний апарат і можливості фінансово-податкового механізму
інвестиційного зростання
Пункт 18
Лозовська Іванна Вікторівна (гр. УФР-31с) та Якимик Віталій Ярославович (гр. УФМ-21с)
направлені на навчання до Технічного університету м. Лодзь (Республіка Польща) в рамках
проекту ERASMUS+ (з лютого по червень 2016 року).
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Пункт 19
Карпінський Б.А.
Формування заходів щодо діяльності міжнародної лабораторії з фінансово-економічних
проблем державотворення при кафедрі економіки та менеджменту факультету управління
фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка та Інституту економіки та управління Вищої
техніко-економічної школи ім. кс. Б. Маркєвича (Ярослав, Польща). Зокрема, сформовано
спільний міжнародний проект «Оцінка транскордонного суспільно-економічного потенціалу на
польсько-українському прикордонні». Отримано 2 свідоцтва на Авторське право від Державної
служби інтелектуальної власності України щодо Концепції державотворчого патріотизму нації
– № 67078 та Положення про міжнародну лабораторію – № 67080.
Створення міжнародної лабораторії з фінансово-економічних проблем державотворення і
стратегіології розвитку території при кафедрі економіки та менеджменту факультету
управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка і Лодзькому університеті, факультет
організації та управління (Польща).
Карпінський Б.А. налагоджує співпрацю з працівниками Лодзької політехніки (Польща) у
т.ч. щодо організації спільних міжнародних міжвузівських науково-практичних студентськоаспірантських конференцій; а також із науковцями із Каунаса (Литва), Санкт-Петербургу та
Південної Кореї щодо спільної участі у грантах.
Пункт 21
Карпінський Б.А. У науковій розробці «Інструментарій оцінювання і порівняння
державотворчого патріотизму з позиції податкової домінанти» синтезовано і обґрунтовано
сутність державотворчого патріотизму на основі якісного і кількісного підходу, визначено
інструментарій оцінювання і порівняння державотворчого патріотизму з позиції податкової
домінанти в реальному масштабі часу та вичленено важелі його активізації за проведення
реформ, розроблено класифікацію варіантів індикаторно-податкового коридору та розрахунок
ряду фіскальних індикаторів з урахуванням специфіки прояву у фінансовому просторі (на
прикладі західних областей України). Підходи апробовано в аналітичній роботі
Територіального управління при проведенні перевірочних заходів. На відміну від вже
сформованих положень якісного характеру, пропонований інструментарій та важелі дають
змогу коректно оцінювати та порівнювати державотворчий патріотизм з позиції податкової
домінанти в реальному масштабі часу. Це, на відміну від аналогів якісного характеру, дає змогу
конкретизувати важелі та інструменти активізації державотворчого патріотизм платників
податків території, які є в арсеналі місцевих органів управління, а також допоможе органам
місцевого управління прогнозувати ефект від їх застосування і в умовах децентралізації
владних повноважень. – Рахункова палата України, Територіальне управління по Львівській,
Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатських областях (м.
Львів, вул. Лінкольна, 2). Довідка № 22-19/1-Н від 02.11.2015 р.). Використано у практичній
роботі Територіального управління Рахункової палати України класифікацію варіантів
індикаторно-податкового коридору та розрахунок ряду фіскальних індикаторів з урахуванням
специфіки прояву у фінансовому просторі (на прикладі західних областей України).
Карпінський Б.А. прийняв участь в розробці комплексної теми дослідження «Методологія
та управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (ДР
0107 U001146). Результати дослідження на тему «Інноваційне мале та середнє підприємництво,
як інструмент генерування фінансового потенціалу території» оприлюднено в колективній
монографії «Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи
розвитку» (Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с.) на стор. 230-254. Отримані результати
мають наукову і практичну значимість як у частині виділення та оцінювання активного і
пасивного фінансових потенціалів території в середньо- і довгостроковій перспективі, так і
шляхів їхньої реалізації, виходячи із завдань збалансованості фінансової системи території,
конкретизації потреб її жителів з орієнтованістю на нарощування свого місця в економіці
держави. (Довідку про участь № 512 від 26.11.2015 р. та Акт про використання наукових
результатів надано Національною металургійною академією України № 514 від 26 листопада
2015 р.).
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Додаткова інформація
На кафедрі і факультеті управління фінансами та бізнесу функціонує наукова школа,
започаткована професором Карпінським Б.А. Основним науковим напрямом її досліджень є
«Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку
національного господарства».
Зокрема, за проведеним науковцями кафедри економіки та менеджменту комплексним
аналізом функціонування національного господарства та його бізнесу можливо зробити
висновок, що сучасні концепції активізації різнорівневих напрямків бізнес-господарювання в
процесі реформування економічної системи, децентралізації (фінансової, політичної,
адміністративної) владних повноважень, оцінювання даного впливу на стан фінансової системи
як України так і її адміністративно-територіальних одиниць за сучасних впливів та викликів є
неоднозначними і потребують системних досліджень. Виходячи із цього та маючи на меті
виділення системних основ стратегіології розвитку держави в контексті формування та
реалізації підходів управлінського контролю синтезовано відповідний апаратний
інструментарій, а саме:
Стратегіологія (strategiology) – сучасна наукова галузь знань про принципові наукові
закономірності та засади стратегії дії і управління соціально-економічним розвитком об’єкта з
орієнтованістю на системну обмеженість вибору чинників або учасників у реалізації
визначених пріоритетів в умовах накладання багатофакторності динамічно-змінних процесів,
яка включає в себе окремі науки (наукові погляди, наукові школи), зокрема: стратегічне
управління, стратегії підприємства, стратегічний податковий менеджмент, стратегічний
податковий контроль, стратегічний моніторинг, стратегічні партнери, стратегічні інвестори,
збалансованість фінансової системи, сталий розвиток економіки, антикризове управління,
банкрутство, санація, депресивні території, технологічні уклади, глобальні зміни клімату, тощо.
Стратегіологія через свої фундаментальні підходи впливає та дає можливість досліджувати і
приймати обґрунтовані та зважені рішення щодо перспектив розвитку людства, науковотехнічний прогрес, демографічну ситуацію, конкурентоспроможність, благополуччя населення
тощо. Обмеженість вибору в стратегіології має визначальне значення та володіє значною ціною
щодо вірності його прийняття, безпосередньо впливаючи тим на розвиток об’єкта
(підприємства, організації, регіону, держави, групи держав).
Аналітична стратегіологія – галузь науки, яка ґрунтується на аналітичних підходах до
розуміння сутності довготермінового розвитку, його підходів, закономірностей.
Стратегіологія розвитку – це науковий напрям знань із загальної стратегіології щодо
визначальних принципів, закономірностей законів розвитку суспільства та природи, виходячи із
сучасних умов обмеженості ресурсів та спрямованості на забезпечення загальноприйнятих
стандартів європейськості, здоров’я та довголіття нації.
Стратегіологія розвитку держави – це науковий напрям знань щодо принципів,
особливостей, закономірностей, критеріїв та показників оцінки розвитку держави на середньота довготерміновий періоди, виходячи із загальнонаціональних інтересів та стандартів,
європейськості, зростання довголіття її населення.
Регіональна стратегіологія – науковий напрям знань про загальні тенденції розвитку
регіону на середньо- та довготермінову перспективу, виходячи з регіональних можливостей,
пріоритетів розвитку науково-технічного прогресу, залученості інвестиційних ресурсів.
Стратегічний моніторинг розвитку – це цілеспрямоване періодичне спостереження за
визначеними блоками розвитку та окремими їхніми показниковими групами щодо стану й
оцінки виконання завдань кожного з них для забезпечення прийняття обґрунтованих
управлінських рішень, виходячи зі стратегічної мети – європейськість, здоров’я та довголіття
нації.
Стратегіологія розвитку регіону – це базові завдання, які стоятимуть перед регіоном,
його органами управління на середньо- та довготермінову перспективу, і шляхи їхнього
досягнення, виходячи з потреб його мешканців та з орієнтованістю на нарощування свого місця
в економіці держави.
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Зазначимо, що регіональна стратегіологія має свої відмінності на транскордонному рівні,
коли на розвиток та можливості задіювання ефективних економіко-фінансових механізмів
накладаються додаткові чинники.
В цілому, регіональна стратегіологія має два аспекти в контексті формування економікофінансових механізмів збалансованості фінансової системи через управління підприємництвом
зі спрямованістю на здоров’я та довголіття населення конкретної територіальної одиниці:
по-перше, регіон у державі:
− які податкові наповнення можливо очікувати від даного регіону;
− які проблеми можуть бути від досліджуваного регіону за рахунок зменшення населення
працездатного віку до критичної межі та зниження його довголіття;
− які можливості регіону можуть вивести його в лідери в перспективі (енергетичні ресурси,
сировина, населення тощо);
− які стратегічні об'єкти наявні, і які будуть збудовані на території в інтересах держави;
− які проблеми є із сусідами в регіоні (збудовані екологічно шкідливі підприємства,
віросповідання тощо);
− який інтерес саме до регіону може бути від інших держав у плані економіко-фінансових та
політичних інтересів, що може призводити до соціально-економічних напружень саме в цьому
регіоні;
− наявність депресивних територій та сформована програма заходів щодо їхнього виходу із
цього стану тощо;
по-друге, регіон у собі:
− які місцеві податки будуть формувати місцевий бюджет на перспективу;
− які напрямки НТП, внутрішні механізми та відповідно резерви дозволять регіону зробити
перелом у спеціалізації для забезпечення збалансованого розвитку;
− яка демографічна ситуація в регіоні й формування підходів та механізмів здійснення змін
та управління ними ;
− формування концепцій та програм зміни інвестиційної привабливості території;
− зміни в екологічній ситуації території, виходячи із пріоритетів та інтересів жителів;
− розвиток інфраструктури регіону;
− підвищення освітнього рівня та кваліфікованості виробничого персоналу;
− зміни в напрямках капіталоозброєнності виробничого апарату, технічного переоснащення
й реконструкції, впровадження сучасних технологій;
− які є стратегічні об'єкти (підприємства), можуть бути побудовані, що вирішують
стратегічні питання регіону;
− поступовий перехід кожного регіону в результаті розвитку власного підприємництва на
фінансове самозабезпечення, без субсидування зовні тощо.
Так, стратегіологія становлення та розвитку бізнесу (підприємництва) кожної держави
володіє своїми характерними особливостями і залежить від ряду чинників – починаючи від
можливостей матеріального забезпечення, наявності кваліфікованих кадрів та закінчуючи
фіскальною політикою і правовим забезпеченням. В умовах накладання чинників
децентралізації та глобальних фінансових викликів збурюючі прояви в контексті бізнесу ще
більше посилюються.
Загострення фінансових викликів, а з ними й посилення протиріч у сучасному
економічному розвитку через фінансову кризу, у значній мірі пов'язане з особливостями
структури національного господарства, можливостями в трансформації секторів економічного
зростання держав, специфікою розвитку бізнесових структур, певними вадами створеної
фінансової системи та значною фінансовою ризикованістю здійснюваних заходів
підприємницькими структурами у глобалізаційному світі.
Проведений аналіз свідчить, що, накладання кредитної та валютної криз, загострення
структурної та демографічної криз в Україні сприяло формуванню синергічного ефекту в
системі фінансової продуктивності національного господарства, причому негативного
спрямування.
Із теоретичних положень щодо синергічного ефекту випливає:
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− синергізм у фінансовій діяльності окремих господарюючих суб'єктів полягає в пошуку
ресурсів та можливостей, які доповнюють та зміцнюють їхні зусилля з метою досягнення
більших фінансових результатів, порівняно з варіантом, коли вони діють автономно (тобто
утворення додаткових фінансових переваг за інтеграції зусиль);
− позитивні синергічні ефекти, які контролюють керівники різних рівнів управління
підприємницьких структур, можуть бути в декілька разів меншими порівняно із сумарним
фінансовим проявом негативного синергічного ефекту;
− кінцевий фінансовий результат бізнес структур і підприємництва, за прояву
синергічного ефекту, може бути як позитивний так і негативний.
Виходячи із цього, можливо також зазначити, що й глобальні фінансові виклики для
національного господарства України є більш відчутними через негативну синергічність, не
зважаючи на їхню загальну сутнісну природу.
Зазначено, що глобальні фінансові виклики (global financial challenges) – це виділення і
потреба у вирішенні сучасних загальнонаціональних фінансових проблем розвитку:
збалансованість фінансової системи, формування світової валюти, нейтралізація та вихід із
фінансової кризи, сталий розвиток економіки, зниження енергетичної залежності, динаміка
глобалізаційного процесу тощо. Об'єктивно, що можливість протидіяти викликам залежить від
рівня розвитку держави, можливостей розвитку підприємницького середовища, варіанту вибору
фінансової стратегії в системі постіндустріального становлення, місця неоліберальної доктрини
в організації фінансово-економічного середовища.
Виходячи з оцінювання та порівняння показників фінансової продуктивності
національного господарства можливо зробити висновки:
1. Області України щодо розвитку підприємництва в частині фінансової
результативності – обсягів ВРП можна поділити на 3 блоки, які мають характерні
диспропорційні відмінності: І-ший – Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, ІваноФранківська, Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська,
Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська; ІІ-гий – Запорізька, Київська, Луганська,
Львівська, Одеська, Полтавська, Харківська; ІІІ-тій – Дніпропетровська, Донецька.
2. Львівська і Полтавська області, які входять у ІІ-й блок, демонструють майже
однаковий приріст ВРП за досліджувані роки.
3. Темпи зростання ВРП є більшими за роками у кожному блоці, а це не дозволяє
стверджувати за відчутні зміни у їхній диспропорційності фінансової продуктивності.
4. В регіонах, як правило, зростає диспропорція між областю-лідером щодо ВРП.
5. Фінансові виклики найбільше вплинули на фінансову продуктивність регіонів-лідерів.
6. Фінансові виклики обумовили зміну в тенденції зростання ВРП, що проявляється
переломом на відповідних кривих динаміки, на них з'явилось так зване „кризове плато”. Регіони
І-ого блоку демонструють високу щільність своїх показників щодо фінансової продуктивності,
найбільш відмінний ІІІ-тій блок.
Характерною особливістю проходження сучасних економіко-фінансової кризи в Україні
є накладання різних видів криз, які одночасно впливають на національне господарство (тобто
фінансову продуктивність держави та її регіонів), а з цим і на збалансованість фінансової
системи держави. Це обумовило найбільш рельєфний прояв ефекту негативного синергізму.
З метою організації реалізування стратегічних положень щодо управлінського контролю
щодо оцінювання та порівняння динаміки національного господарства, збалансованості
фінансової системи, нарощування фінансової продуктивності національного господарства і
його бізнесу, активізації фінансового клімату і бізнес-підприємницького середовища держави
запропоновано сформувати спеціальні групи (сектори), з їхньою загальною координацією зі
сторони Міністерства фінансів України, при: головних фінансових управліннях обласних
державних адміністрацій та регіональних наукових центрах НАН і МОН України.
На дані групи доцільно покласти завдання як щодо визначення фінансових аспектів
регіональних структурних змін та тенденцій в умовах проведення системних багаторівневих
реформ, активізації глобальних фінансових викликів так і здійснення їхнього моніторингу за
визначеними напрямками, зокрема: фінансовий потенціал регіону за окремими складовими;
динаміка розвитку галузей регіону; зміни в прибутковості підприємств різних форм власності;
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зміни у фінансових поступленнях за окремими видами податків; прояви та наслідки
збалансованості територіальної фінансової системи; динаміка в зайнятості населення та його
грошових доходах; оцінка впливу зовнішніх чинників на фінансові можливості регіональних
підприємницьких структур та ринок праці; частка прибутковості від високотехнологічної
продукції в загальних бюджетних поступленнях та чисельності зайнятих у цьому сегменті;
кількість імовірних безробітних у галузевих сегментах за впливу фінансової кризи; динаміка
зміни індексу зубожіння населення; оцінювання та порівняння загальної фінансової ситуації в
регіоні з іншими регіонами держави. Об'єктивно, що дані означеного аналітикомоніторингового оцінювання і порівняння фінансової продуктивності мають активно
використовуватись владними структурами державного та місцевого рівнів управління
національним господарством при прийнятті конкретних управлінських рішень, забезпечуючи
тим позитивну динаміку територіального соціального і економічного розвитку, удосконалення
процесних цілей децентралізації та нарощування фінансових поступлень від господарюючих
суб’єктів.
Пріоритетні розробки наукової школи професора Карпінського Б.А., що
зареєстровано та реєструються на авторське право в Державній службі інтелектуальної
власності України за напрямами:
Управління і економіка національного господарства
14. Фінансова продуктивність національного господарства в умовах глобальних фінансових
викликів
15. Податок на нерухомість: потреба та становлення в Україні
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Науковцями кафедри в рамках Транскордонної науково-дослідної лабораторії з
фінансово-економічних проблем державотворення (науковий керівник лабораторії з
української сторони професор Карпінський Б.А.) сформовано та розширено статистичний банк
даних з використанням матеріалів Міністерства інфраструктури України та Державної служби
статистики України за 5-ма районами (Яворівський, Жовківський, Турківський, Мостиський,
Старосамбірський) Львівської області, які є в околі транскордонного співробітництва області із
Підкарпатським воєводством (Польща). Накопичені дані відносяться до різних напрямків
державотворення та відповідного соціально-економічного розвитку в діапазоні з 2000 року до
даного часу за якими буде визначено динаміку змін у фінансовому потенціалі досліджуваних
районів та запропоновано програмно-цільові заходи із його реалізації.
Важливе місце в дослідженнях фінансово-економічних проблем державотворення в
околі транскордонних територій відведено аналізу стану і розробці активізаційних
можливостей щодо туристичного спіробітництва та виробленню більш ефективних
туристичних маршрутів з метою посилення стійкості державотворчих позицій, розширення
туристичного і краєзнавчого зацікавлення різноманітними об’єктами досліджуваної
транскордонної території. Так, за результатами значено, що сучасний стан розвитку туризму у
світі та країнах ЄС характеризується наступними показниками і тенденціями: щорічно у світі
відбувається понад 800 млн. подорожей, з яких 52 % – у межах Європи, а близько 60 % усіх
туристичних подорожей пов'язано з відпочинком; частка туризму у світовому експорті товарів і
послуг становить близько 13 %, а в країнах ЄС – 14 %, туризм формує 8 % сукупного ВВП
країн ЄС і забезпечує близько 11 % економічного зростання; кількість робочих місць у
туристичній індустрії країн ЄС становить близько 12 % від загальної чисельності зайнятих;
відбувається скорочення тривалості і збільшення кількості туристичних подорожей, що формує
попит на туристичні пропозиції, які надають можливість відвідати значну кількість місць за
коротший час; відбувається активне втручання держав у конкурентну боротьбу за вплив на
параметри міжнародного туристичного потоку, зокрема через реалізацію державних програм,
запровадження нормативної бази та фіскальної політики, сприятливої для розбудови індустрії
туризму; пріоритетним напрямом розвитку туризму стає створення ефективних механізмів
установлення і підтримання рівноваги між збереженням природних та історико-культурних
ресурсів і туристичною діяльністю.
Визначено, що проблемами українського туризму є: відсутність сформованих
туристичних ресурсів та цілісної системи їх раціонального використання, невизначеність
напрямів їх освоєння та розвитку, неефективне використання унікальних природних та
історико-культурних ресурсів; відсутність ефективної системи захисту прав та інтересів
туристів, забезпечення безпечних умов на об'єктах туристичних відвідувань та за напрямами
туристичних маршрутів, своєчасність надання всіх видів невідкладної допомоги особам, які
постраждали під час подорожі; відсутність сприятливих умов для розвитку індустрії туризму,
державної інвестиційної політики у сфері туризму і діяльності курортів та належної підтримки
розвитку пріоритетних видів туризму, зокрема в'їзного та внутрішнього, сільського,
екологічного; руйнація системи соціального туризму, практична недоступність туризму для
малозабезпечених верств населення, дітей, молоді, осіб похилого віку та з особливими
потребами; відсутність належного прогнозування та планування розвитку туризму, параметрів
туристичного потоку у відповідності до наявних ресурсних можливостей, потреб населення та
економіки держави, поверхневим і фрагментарним підходом до розроблення та реалізації
державної і місцевих програм розвитку збалансованого розвитку туристичних регіонів;
недосконалість організаційно-правових та економічних механізмів реалізації державної
політики у сфері туризму, слабка міжвідомча координація та взаємодія між органами державної
влади та місцевого самоврядування; відсутність цілісної та комплексної системи управління
туристичними ресурсами країни, регіону різним відомчим підпорядкуванням туристичних
ресурсів; недостатнє нормативне, методичне та інформаційне забезпечення діяльності органів
місцевого самоврядування, громадських організацій та суб'єктів підприємницької діяльності у
сфері туризму і т.д.
Підкреслено, що відсутність повної, достовірної та актуальної інформації щодо
туристичних ресурсів, конкурентних переваг вітчизняного туристичного потенціалу і цільових
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туристичних ринків унеможливлює формування привабливого іміджу туристичних регіонів,
високоякісного національного продукту та проведення ефективних заходів з його просування.
Обсяги фінансування заходів з просування національного туристичного продукту, наявні
протягом останніх років, фаховий рівень їх реалізації не забезпечують впливу на параметри
туристичного потоку. Ситуація, що склалася в туристичній сфері, вимагає активного пошуку
засобів подолання кризових явищ та інтенсифікації виробництва туристичного продукту із
забезпеченням необхідної його якості
Обґрунтовано, що пріоритетними цілями і завданнями розвитку туризму як Львівської
області загалом так і транскордонних районів області мають стати:
 створення унікальної туристичної пропозиції на основі існуючого туристичного
потенціалу регіону (вдосконалення існуючих туристичних продуктів та розвиток нових);
 забезпечення туризму висококваліфікованими кадрами для обслуговування туристів,
в тому числі управлінськими (проведення досліджень з метою визначення потреби галузі в
кадрах, підготовка нових кадрів для обслуговування туристів, підвищення рівня кваліфікації
працівників основних та супутніх галузей, розвиток просвітницької діяльності серед
населення);
 забезпечення різнонаправленого розвитку туризму регіону й збереження довкілля
(покращання комунікаційної доступності до регіону, атракцій та туристичних продуктів,
розвиток туристичної інфраструктури, охорона навколишнього середовища і збереження
історико-культурної спадщини);
 створення комплексної системи маркетингу та просування регіону на внутрішньому
та міжнародному туристичних ринках (формування туристичного іміджу та бренду регіону,
створення туристичного продукту регіону у відповідності із потребами туристів, діагностика
туристичних потоків, створення регіонального ринку туристичних послуг, аналіз конкурентних
ринків, промоційна та рекламна кампанія, реалізація нових маркетингових технологій).
Збалансований розвиток туризму може бути успішно реалізований через відповідну
стратегію, яка забезпечить:
̲
подолання негативних тенденцій у сфері туризму;
̲
покращання якості життя населення, забезпечення доступності туристичних ресурсів
для всіх верств населення;
̲
збереження унікальних природних та історико-культурних ресурсів;
̲
посилення позитивного туристичного іміджу регіону;
̲
прискорення темпів розвитку, збільшення частки очікуваних доходів від сфери
туризму;
̲
зменшення наявних регіональних соціально-економічних диспаритетів, посилення
«прозорості» туристичної діяльності.
З огляду на це, і надалі необхідно:
 формувати нові і вдосконалювати наявні перспективні конкурентоздатні туристичні
продукти через: інформаційне забезпечення розробки нових і розвитку наявних
конкурентоздатних туристичних продуктів; сприяння формуванню місцевих і регіональних
туристичних продуктів; розробку і впровадження механізмів та інструментів, що впливають на
підвищення якості туристичного продукту; стимулювання інноваційності у формуванні та
просуванні туристичних продуктів; забезпечення безпеки в туризмі, захисту законних прав та
інтересів усіх суб'єктів туристичної діяльності, громадян України, іноземних громадян та осіб
без громадянства, в інтересах яких здійснюється ця діяльність; створення системи моніторингу
та досліджень ринку, вдосконалення туристичних продуктів, а також наслідків їх формування;
 розвивати туристичну інфраструктуру через: облаштування необхідною
інфраструктурою туристичних ресурсів (об'єктів/маршрутів), привабливих для використання у
сфері туризму; розбудову спеціалізованої туристичної інфраструктури; реконструкцію наявних
та будівництво нових засобів розміщення та закладів харчування; формування сприятливих
умов для залучення прямих інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму; сприяння
розвитку транспортної та комунальної інфраструктури, а також інших інфраструктур, що
посилюють конкурентоздатність туристичних продуктів;
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 здійснювати інтеграцію регіональних туристичних пропозицій та продуктів через:
інтеграцію місцевих туристичних ресурсів у комплексну, диверсифіковану та синергетичну
туристичну пропозицію, зокрема через просторову інтеграцію, що виключає зайву конкуренцію
між туристичними регіонами країни; формування і розвиток провідних туристичних продуктів;
налагодження міжрегіональної співпраці, спрямованої на формування інтегрованих
туристичних продуктів;
 розвивати підприємництво та діяльності суб'єктів туристичної діяльності через:
розробку та впровадження програм сприяння діяльності суб'єктів туристичної діяльності;
поліпшення умов діяльності суб'єктів туристичної діяльності; сприяння діяльності галузевих,
регіональних і місцевих громадських організацій у сфері туризму;
 розвивати провідні видів туризму через розвиток в'їзного та внутрішнього як
провідних типів туризму на основі місцевих і регіональних туристичних ресурсів
(об'єктів/маршрутів);
 гармонізувати розвиток туризму на певних територіях зі стилем життя, традиціями та
культурою місцевого населення з метою збереження його автентичності.
Покращення туристичної доступності транскордонних територій Львівської області, а з
цим і удосконалення системи державотворчого розвитку, можливе через сприяння розвитку
транспорту, а саме: врахування при розбудові державної, регіональної та місцевої транспортної
інфраструктур наявного та перспективного туристичних потоків; сприяння розвитку
транспортних систем, що відповідають принципам збалансованого розвитку, у зонах сталого
розвитку туризму, місцевостях із значним туристичним потоком.

