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Кафедра державних та місцевих фінансів входить до складу факультету 

Лівівського національного університету імені Івана Франка, є випусковою і 

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю „Фінанси, банківська справа та 

страхування» спеціалізації „Фінанси, митна та податкова справа” та 

«Управління фінансами та правове забезпечення бізнесу» освітнього ступеня – 

бакалавр, магістр. 

Кафедра державних та місцевих фінансів бачить своє призначення у 

підготовці кваліфікованих фахівців, таких, що мають лідерські та високі 

моральні якості, є конкурентноздатними на ринку праці, ефективно здійснюють 

взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, 

що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців. 

Основна мета кафедри – отримання майбутніми фахівцями теоретичних 

знань й практичних навичок управління фінансами підприємств реальної 

економіки та фінансового сектору, органів місцевого самоврядування, а також 

митних та податкових органів. 

Діяльність кафедри державних та місцевих фінансів спрямована на 

надання студентам знань, умінь та навичок відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційних характеристик бакалавра, агістра з фінансів, митної та 

податкової справи, що передбачає такі головні напрями роботи: 

 гарантування надання якісних освітніх послуг; 

 застосування новітніх інформаційних та освітніх технологій; 

 актуалізація методичного забезпечення навчального процесу; 

 розробка планів науково-дослідницьких програм та їх реалізація з 

урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти і 

навчання бакалаврів, спеціалістів, магістрів спеціалізації «Фінанси, митна та 

податкова справа» з боку держави та окремих замовників; 

 залучення студентів до наукової роботи, у тому числі, − до виконання 

досліджень за тематикою науково-дослідних робіт кафедри із вирішення 

актуальних проблем митної справи, оподаткування, а також теоретичних та 

практичних завдань розвитку державних та місцевих фінансів; 



 забезпечення поєднання теоретичного і прикладного аспектів 

навчання, підвищення якості та ефективності виробничої практики студентів, 

посилення в цьому напрямі співпраці з органами фіскальної, митної та 

казначейської служб, фінансовими управліннями, бюджетними установами, 

сільськими, селищними радами, приватними підприємствами, банками та ін.; 

 сприяння залученню студентів-магістрантів до участі у реалізації 

державних і регіональних стратегій розвитку державних та місцевих фінансів; 

 розвиток обізнаної, свідомої та небайдужої особистості. 

 

Освітня концепція кафедри здійснюється в межах загальної стратегії 

університету щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення якості 

навчального процесу за фаховими дисциплінами до світових стандартів 

відповідно до вимог Болонської конвенції і методології державного 

фінансового менеджменту країн з розвиненою економікою. 

 

Міжнародне співробітництво кафедри розвивається шляхом проведення 

спільних наукових, методичних та інших конференцій, взаємного стажування 

науково-педагогічних працівників та навчання студентів, спільної науково-

методичної роботи, обміну науково-педагогічними працівниками, укладання та 

реалізації угод про співробітництво. 

 

Ідеологічною основою підготовки фахівців фінансової сфери є: 

загальнолюдські та гуманістичні цінності; державна та національна 

спрямованість; тісний зв’язок з національними традиціями суспільства, його 

життям, інтересами, моральними та культурними цінностями. 

 

Специфіка навчання на кафедрі державних та місцевих фінансів дозволяє 

сформувати у студентів широкий світогляд на основи організації і 

функціонування фінансової системи, митної та податкової справи і сприяє 

успішному працевлаштуванню в системи органів Міністерства фінансів 

України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державної 



фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, 

Національного банку України, у державних установах, що регулюють 

функціонування фінансового ринку, а також на провідних посадах в 

недержавних фінансових установах (у тому числі, у національних та 

міжнародних компаніях, фінансових установах та підприємствах, страхових та 

аудиторських компаніях, митно-брокерських конторах тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ ІІ 

 

Кадрове 

забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 



Навчально-виховний процес забезпечує висококваліфікований 

професорсько-викладацький склад кафедри, здатний проводити навчання і 

виховання здобувачів вищої освіти на рівні сучасних вимог. Штат 

викладацького персоналу кафедри на 2017-2018 навчальний рік затверджений у 

кількості 15,75 ставок (таблиця 2.1). 

Таблиця 2.1. 

Штат науково-педагогічних працівників кафедри 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім`я, 

по-батькові 

Посада Норматив Години Ставка 

1. Ситник Н.С. д.е.н., професор,  400 437 1 

2. Західна О.Р. к.е.н., доц. 450 455 1 

3. Ярема Я.Р. д.е.н., професор 400 416 1 

4. Ватаманюк-

Зелінська У.З. 

д.е.н., доц. 450 456 1 

5. Шушкова Ю.В. к.е.н., доц. 450 455 1 

6. Дубик В.Я. к.е.н., доцент,  450 456 1 

7. Бугіль С.Я. к.е.н., доц. 450 451 1 

8. Голинський 

Ю.О. 

к.е.н., доц. 450 454 1 

9. Сич О.А. к.е.н.,  доц. 450 454 1 

10. Смолінська С.Д. к.е.н., доц. 450 453 1 

11. Ясіновська І.Ф. к.е.н.,  доц. 450 453 1 

12. Петик Л.О. к.е.н.,  доц. 180 181 0,25 

13. Завальницька 

Н.Б. 

к.е.н.,  доц. 180 184 0,25 

14. Попович Д.В. к.е.н.,  доц. 450 454 1 

15. Дуб А.Р. к.е.н.,  доц. 180 186 0,25  

сумісник 

16. Когут М.В.             доцент 180 180 0,25  

сумісник 

17. Клепанчук О.Ю. к.е.н.,  доц. 180 184 0,25 

18. Круглякова В.В.             доцент 180 180 0,25 

19. Тодощук А.В. к.е.н.,  доц. - 100 

погодинно 

- 

20. Луців Л.М. ст. викладач 500 504 1 

21 Татарин Н.Б. к.е.н.,  доц.  

 

 

 

450 

181  

з 01.09.17р. 

по 

29.12.17р. 

1  

відпустка у 

зв’язку з 

вагітністю і 

пологами та 



продовження 

щорічної 

основної 

відпустки 

 

270  

 з 1.01.18р. 

по 

30.06.18р. 

1 

22. Жук О.Б. асистент 36 41 

з 16.09.17р. 

по 

31.10.17р. 

0,25 

на час 

відпустки з 

вагітністю і 

пологами та 

продовженням 

щорічної 

основної 

відпустки доц. 

Татарин Н.Б. 

23. Петик Л.О. к.е.н.,  доц. 135 140 

з 01.09.17р. 

по 

29.12.17р. 

0,75 

на час 

відпустки з 

вагітністю і 

пологами та 

продовженням 

щорічної 

основної 

відпустки доц. 

Татарин Н.Б. 

24. Осідач О.Б. ст. викладач - - декретна 

відпустка 

25. Карпова-

Лаурсен Я.Ю. 

к.е.н.,  доц. - - декретна 

відпустка 

26 Хміль Я.В. асистент 180 198  

з 

16.09.2017 

по 

30.06.2018  

0,25 

 Разом   7741 15,75 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з трьох докторів 

економічних наук, професорів (Ситник Н.С., Ярема Я.Р., Ватаманюк-Зелінська 

У.З.), 14 кандидатів економічних наук, 1 асистента, 1 старшого викладача та 1 

лаборанта. 



Інформація про кадрове забезпечення кафедри приведена в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри і обсяг 

навчальної роботи 

№ 

з/п 
 

Прізвище 

та 

ініціали 

Посада 

 Освіта 

(коли і 

який  

ВНЗ 

закінчив) 

Вчене 

звання, 

сту-

пінь 

Дисципліни, які 

викладає і % її від 

загального 

навантаження 

у поточному 

навчальному році 

 

 

Навчальн

е наванта- 

ження 

Д/З 

Де і коли 

підвищував 

кваліфіка-

цію 

1. 

Ситник 

Наталія 

Степанівна 

профе-

сор 

Вища 

освіта, 

ЛТЕІ 

. 

д.е.н., 

доцент  

Митна справа 

Управління ЗЕД 

Курсові роботи 

Дипломні роботи 

Економіка 

підприємства 

Фінансова безпека 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

Науково-дослідна 

практика 

Керівництво 

аспірантами 

- /30 

45/29 

36/36 

45/30 

 

83 

-/2 

 

8/6 

 

 

13 

 

75 

Підтверджен

ня захисту 

докторської 

дисертації, 

30 червня 

2015 р. 

Всього: 305/133 

Разом: 437 

2. 

Бугіль 

Світлана 

Ярославівн

а 

доцент 

Вища 

освіта, 

ЛАДУ, 

2001 р. 

к.е.н., 

доцент 

Фінансові системи 

зарубіжних країн 

Фінанси 

Управління 

державними та 

місцевими 

фінансами 

Курсові роботи 

Виробнича 

практика (зі 

спеціалізації) 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

Виробнича 

практика 

Науково-дослідна 

практика 

Дипломні роботи 

Вступні іспити ПК 

 

66 

128 

 

 

74 

21/12 

 

12/6 

 

8/6 

 

8/8 

 

13 

45/15 

30 

Інститут 

управління 

природними 

ресусами 

Університет

у економіки 

та права 

„КРОК” 

(ІУПР), 

Управління 

фінансів 

м.Львова 

Департамент

у фінансової 

політики 

Львівської 

міської ради 

2014 р. 
Всього: 405/47 

Разом: 451 



3. 

Ватам 

анюк – 

Зелінська 

Уляна 

Зеновіївна 

доцент 

Вища 

освіта,  

УДЛТУ, 

1997 р. 

к.е.н. 

доцент 

Казначейська 

система 

Бюджетний 

менеджмент 

Курсові роботи 

Методологія 

наукових 

досліджень 

Науково-дослідна 

практика 

Виробнича 

практика (зі 

спеціалізації) 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

Дипломні роботи  

Державний іспит  з 

блоку дисциплін 

фахової підготовки  

Комплексний 

екзамен зі 

спеціалізації 

Захист дипломної 

роботи 

102/16 

 

47/26 

33/9 

 

34 

 

13 

 

30 

 

8/6 

 

45/30 

 

11/6 

 

 

14/6 

 

14/6 

Управління 

фінансів 

м.Львова 

Департамент

у фінансової 

політики 

Львівської 

міської ради, 

2013 р. 

Всього 351/105 

Разом 456 

4. 

Західна 

Оксана 

Романівна 

доцент 

Вища 

освіта,  

ТАНГ, 

2000 р. 

к.е.н., 

доцент 

Бюджетна система 

Бюджетна система 

(оглядові лекції) 

Основи ведення 

сімейного бюджету 

Курсові роботи 

Виробнича 

практика 

Виробнича 

практика (зі 

спеціалізації) 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

Науково-дослідна 

практика 

Дипломні роботи  

Державний іспит  з 

блоку дисциплін 

фахової підг. 

Комплексний 

екзамен зі 

спеціалізації 

Захист дипломної 

роботи 

 

102/32 

 

6/3 

 

52 

51/39 

3 

 

8 

 

 

8/6 

 

13 

45/30 

11/6 

 

14/6 

 

14/6 

Управління 

фінансів 

м.Львова 

Департамент

у фінансової 

політики 

Львівської 

міської ради, 

2013 р. 

Всього: 327/128 

Разом: 455 



5. 

Ярема 

Ярослав 

Романович 

профе-

сор 

Вища 

освіта, 

ЛДУ,  

1998 р. 

д.е.н., 

доцент 

Адміністрування 

податків та митних 

платежів 

Податкова система 

Науковий семінар 

Курсові роботи  

Дипломні роботи 

Виробнича 

практика зі 

спеціалізації 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

Науково-дослідна 

практика 

Державний іспит  з 

блоку дисциплін 

фахової підготовки 

Комплексний 

екзамен зі 

спеціалізації 

Захист дипломної 

роботи 

 

27/26 

 

86/47 

66 

15/6 

30/30 

 

3/4 

 

6/6 

 

8 

 

 

11/6 

 

14/6 

 

 

14/6 

Захист 

докторської 

дисертації,  

2016 р. 

Всього: 280/137 

Разом: 416 

6. 

Татарин 

Наталія 

Богданівна 

доцент 

Вища 

освіта, 

ЛДФЕІ, 

2003р. 

 

 

 

к.е.н., 

доцент 

Митний контроль і 

митне оформлення 

Макрофінансове 

бюджетування 

Адміністрування 

митних платежів 

ЗЕД 

Курсові роботи 

Дипломні роботи 

Виробнича 

практика зі 

спеціалізації 

Науково-дослідна 

практика 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

Виробнича 

практика 

 

-/34 

 

52/18 

 

68/18 

36/16 

96 

60 

 

11 

17 

 

 

11 

 

11/3 

Львівський 

національни

й аграрний 

університет, 

2016 р. 

Всього: 362/89 

Разом: 451 

7. Дубик В.Я. доцент 

Вища 

освіта, 

Львівська 

комер-

ційна 

академія, 

2002р. 

к.е.н., 

доцент 

Методологія 

наукових 

досліджень у 

фінансах, митній та 

податковій справі 

Митна справа 

Управління 

зовнішньоекономіч

ною та митною 

діяльністю 

Виробнича 

практика зі 

спеціалізації 

 

 

20/22 

 

 

 

75 

 

75/26 

 

14/3 

 

 

Львівська 

комерційна 

академія, 

кафедра 

маркетингу, 

вересень-

жовтень, 

2015р. 

 

 

 

 

 



Виробнича 

(переддипломна 

практика) 

Курсові роботи 

Науково-дослідна 

практика 

Дипломні роботи 

Кандидатські 

іспити 

Керівництво 

аспірантами 

8/6 

 

39/33 

13 

45/30 

6 

 

48 

 

Всього: 343/114 

Разом: 457 

8. 
Голинськи

й Ю.О. 
доцент 

Вища 

освіта, 

ЛДФА, 

2010 р. 

к.е.н. 

Міжнародні 

фінанси 

Митна справа 

Управління ЗЕД 

Управління 

зовнішньоекономіч

ною та митною 

діяльністю 

Курсові роботи 

Виробнича 

практика 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

Виробнича 

практика зі 

спеціалізації 

Дипломні роботи 

Науково-дослідна 

практика 

58/22 

75 

32 

 

34 

 

48/18 

14/3 

 

6/8 

 

 

50/3 

30/45 

 

8 

Захист 

дисертації, 

грудень, 

2015 р. 

Всього: 355/99 

Разом: 454 

9. 
Ясіновська 

І.Ф. 
доцент 

ЛДАУ, 

2001р. 

к.е.н., 

доцент 

Інвестування 

Проектне 

фінансування 

Методологія 

наукових 

досліджень 

Вступні іспити ПК 

Курсові роботи 

Виробнича 

практика 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

Виробнича 

практика зі 

спеціалізації 

Дипломні роботи 

Науково-дослідна 

практика 

 

 

76/18 

 

95/18 

 

52 

30 

42/6 

20/14 

 

6/6 

 

 

-/3 

30/30 

 

8 

 

Інститут 

післядип-

ломної освіти 

ДННУ 

«Академія 

фінансового 

управління», 

Жешівський 

університет, 

Польща, 

2015 р. 

 

  

Всього: 359/95 



Разом: 453 

10. Петик Л.О. доцент 

Вища 

освіта, 

ЛДУ імені 

Івана 

Франка, 

1987 р., 

прикладна 

математик

а; 

Західний 

учбово-

науковий 

інститут 

підготовк

и фахівців 

і 

менеджері

в, 2001 р. 

к.е.н., 

доцент 

Публічні фінанси 

Курсові роботи 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

Виробнича 

практика зі 

спеціалізації 

Науково-дослідна 

практика 

Дипломні роботи 

 

 

 

54/25 

30/6 

 

3/6 

 

8 

 

 

4 

15/30 

ДВНЗ 

„Університе

т банківської 

справи” 

Львівський 

навчально-

науковий 

інститут”, 

кафедра 

банківської 

справи, 

квітень, 

2016 р. 

Всього: 114/67 

Разом: 181 

11. 
Попович 

Д.В. 
доцент 

Вища 

освіта, 

Львівська 

комерційн

а 

академія, 

1999 р. 

к.е.н., 

доцент 

Податковий 

менеджмент 

Основи ведення 

сучасного бізнесу 

Гроші і кредит 

(оглядові лекції) 

Виробнича 

практика 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

Виробнича 

практика зі 

спеціалізації 

Дипломні роботи 

Науково-дослідна 

практика 

Курсові роботи 

 

 

 

 

95/18 

 

176 

 

6/3 

3/6 

 

8/12 

 

 

-/1 

45/30 

 

13 

33/6 

ДВНЗ 

„Університе

т банківської 

справи” 

Львівський 

навчально-

науковий 

інститут”, 

кафедра 

фінансів та 

фінансово-

економічної 

безпеки, 

квітень, 

2016 р. 

 

  

Всього: 379/75 

Разом: 454 

12. Дуб А.Р. доцент 

Вища 

освіта, 

ЛНУ імені 

Івана 

Франка, 

2000 р. 

к.е.н., 

доцент 

Теорія та історія 

фінансової системи 

ЗЕД 

Керівництво 

аспірантами 

 

 

 

 

68 

68 

 

50 

ЛНУ імені 

Івана 

Франка,  

кафедра 

аналітичної 

економії та 

міжнародної 

економіки, 



 травень, 

2014 р. 

Всього: 186 

Разом: 
186 

13. 
Шушкова 

Ю.В. 
Доцент 

Вища 

освіта, 

ЛНУ імені 

Івана 

Франка, 

2004 р. 

к.е.н., 

доцент 

Бюджетна система 

Бюджетна система 

(оглядові лекції) 

Фінанси 

Фінанси (оглядові 

лекції) 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

Виробнича 

практика зі 

спеціалізації 

Дипломні роботи 

Науково-дослідна 

практика 

Курсові роботи 

Вступні іспити ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

2 

176 

 

8/4 

 

8/9 

 

 

16/3 

45/30 

 

13 

42/18 

6 

Захист 

дисертації, 

2013 р. 

Всього: 383/64 

Разом: 455 

14. Сич О.А. Доцент 

ЛДУ ім. 

ІВ. 

Франка 

1999 р. 

к.е.н.,  

доцент 

 

Стратегічне 

управління 

фінансами, 

банківською 

справою та 

страхуванням 

Управління 

ризиками у 

податково-митній 

сфері 

Податкова система 

Податкова система 

(оглядові лекції) 

Основи ведення 

сучасного бізнесу 

Виробнича 

практика 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

Виробнича 

практика зі 

спеціалізації 

Дипломні роботи 

Науково-дослідна 

 

 

95/22 

 

 

-/2 

 

59 

 

8 

 

70 

11/11 

 

11/9 

 

 

14/3 

60/15 

17 

 

45/3 

Жешувський 

університет, 

Польща, 

2013 р. 

 



практика 

Курсові роботи 

 

 

Всього: 390/65 

Разом: 454 

15. 
Смолінська 

С.Д. 
Доцент 

ЛДАУ 

2001р. 

к.е.н.,  

доцент 

 

Методологія 

наукових 

досліджень у сфері 

фінансів 

Основи сімейного 

бюджету 

Міжнародні 

фінанси 

Міжнародні 

фінанси (оглядові 

лекції) 

Управління 

державними та 

місцевими 

фінансами 

Вступні іспити ПК 

Курсові роботи 

Виробнича 

практика 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

Виробнича 

практика зі 

спеціалізації 

Дипломні роботи 

Науково-дослідна 

практика 

 

 

 

 

34 

 

36 

 

122 

 

3 

 

45/47 

 

6 

36/3 

6/14 

 

8/6 

 

 

11/3 

45/15 

 

13 

 

Католицьки

й універ-т 

ім. Івана-

Павла ІІ, 

Польща, 

2014 р. 

Всього: 365/88 

Разом: 454 

16. Луців Л.М. 

Ст. 

виклад

ач 

ЛДУ, 

1983р. 

 

- 

Міжнародні 

фінанси 

Навчальна практика 

(Бюджетна система, 

Податкова система) 

Теорія та історія 

фінансової системи 

Економіка і 

фінанси субєктів 

підприємництва 

Вступ до фаху 

Курсові роботи 

Виробнича 

практика 

 

 

 

58 

 

68/62 

 

68 

 

 

71 

 

104 

42 

22/8 

НДФЕІ при 

Мінфіні 

України 

2008р., 

Католиць-

кий універ-т 

ім.. Івана-

Павла ІІ, 

Польща, 

2014 р. 

Всього: 433/70 

Разом: 504 

17. Когут М.В. Доцент Вища - Податкова система 98 Захист 



освіта, 

ЛНУ імені 

Івана 

Франка, 

2012 р. 

Адміністрування 

податків та митних 

платежів 

Методологія 

наукових 

досліджень у 

фінансах, митній та 

податковій справі 

Виробнича 

практика  

Курсові роботи 

 

 

 

 

32 

 

 

32 

 

 

6 

12 

дисертації, 

2017 р. 

Всього: 180 

Разом: 180 

18. 
Клепанчук 

О.Ю. 
Доцент  

Вища 

освіта, 

Львівська 

комерційн

а 

академія, 

2001р. 

 

к.е.н 

Економіка 

підприємства 

ЗЕД 

Управління ЗЕД 

144 

 

32 

8 
Захист 

дисертації, 

2017 р. 
Всього: 184 

Разом: 
184 

19. 
Круглякова 

В.В. 
 

Вища 

освіта, 

ЛНУ імені 

Івана 

Франка, 

2013 р. 

 

Бюджетна система 

Бюджетний 

менеджмент 

Управління 

державними та 

місцевими 

фінансами 

Виробнича 

практика (зі 

спеціалізації) 

Виробнича 

практика  

 

 

48 

 

48 

 

64 

 

 

3 

17 

 

 

- 

Всього: 180 

Разом: 180 

20. 
Завальниць

ка Н.Б. 
Доцент 

Вища 

освіта, 

Львівськи

й 

державни

й 

сільського

сподарськ

ий 

інститут, 

1994 р., 

Економіка 

і 

управлінн

я в 

галузях 

АПК 

 

к.е.н., 

доцент 

Маркетинг 

Стратегія 

проведення 

переговорів 

 

166 

 

18 
Львівський 

національни

й 

університет 

ветеринарно

ї медицини 

та 

біотехнологі

й ім. С.З. 

Гжицького, 

кафедра 

менеджмент

у ЗЕД, 

18.12.2015-

18.02.2016 р. 

 



 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

Навчально-

методична 

робота 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедра державних та місцевих фінансів Факультету управління 

фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана 

Франка забезпечує професійну підготовку фахівців та є випусковою за 

освітніми програмами: 

-  перший (бакалаврський) освітній рівень 

Фінанси, банківська справа та страхування (спеціальність 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування») 

-  другий (магістерський) освітній рівень 

Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізації «Фінанси, 

митна та податкова справа» та «Фінанси та правове забезпечення бізнесу») 

Навчально-методична робота кафедри спрямована на: 

- розроблення й удосконалення навчальних планів підготовки бакалаврів і 

магістрів за програмами фінансового профілю; 

- формування комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін, 

передбачених навчальними планами; 

- удосконалення індивідуально-консультативної форми навчання у 

підготовці магістрів; 

- підготовку підручників і навчально-методичних посібників із 

профільних дисциплін; 

- запровадження нових навчальних технологій у процесі викладання 

дисциплін кафедри (зокрема, сучасних комп'ютерних й інноваційних 

технологій у навчальному процесі). 

У табл. 3.1. відображено складові навчальної та методичної  діяльності 

викладачів кафедри державних та місцевих фінансів та змістовне наповнення 

кожної складової. 

 

 

 

 



Таблиця 3.1  

Складові навчальної та методичної  діяльності викладачів кафедри 

Вид 

діяльності 

Зміст діяльності 

Навчальна  Організація читання лекції для студентів, аспірантів.  

 проведення практичних та семінарських занять, ділових ігор, 

тестування й інших видів аудиторних занять з використанням 

активних методів навчання, застосуванням інформаційних 

технологій; 

 керівництво курсовими роботами, кваліфікаційними 

магістерськими роботами студентів. 

  Керівництво виробничою (переддипломною) практикою, 

виробничою практикою зі спеціалізації).  

 Організацію і проведення консультацій для студентів усіх 

освітніх ступенів; 

 Організацію та удосконалення завдань для самостійної роботи 

студентів та ІНДР. 

 Підвищення об’єктивності поточного і підсумкового контролю 

знань студентів з метою налагодження ефективного зворотного 

зв’язку в системі “викладач-студент” 

Методична  Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до 

семінарських, практичних занять, курсового та дипломного 

проектування, практик та самостійної роботи студентів.  

 Підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, 

словників, довідників. Розробка навчальних програм, робочих 

навчальних програм.  

 Розробка та оновлення практичних робіт.  

 Складання екзаменаційних білетів; завдань для проведення 

модульного та підсумкового контролю; завдань для проведення 

тестового контролю.  

 Розробка і впровадження наочних навчальних посібників 

(схем, діаграм, стендів, слайдів тощо). 

 Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій 

навчання.  

 Вивчення і запровадження передового досвіду організації 

навчального процесу. 

 
 



В 2017-2018 навчальному році професорсько-викладацький склад 

кафедри представлений  22 викладачами, з яких 3 професори, 17 доцентів, 1 ст. 

викладач, 1 асистент. Професорсько – викладацький склад кафедри забезпечує 

підготовку фахівців на факультеті за спеціальностями: «Фінанси, банківська 

справа та страхування», «Публічне управління та адміністрування», «Облік і 

оподаткування», «Економіка» освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр». 

    Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію в різних галузях: 

фінансового, бюджетного, податкового, митного, інвестиційного, інноваційного 

і страхового менеджменту, управління фінансовою безпекою регіонів та 

підприємств, функціонування фінансових ринків та інших професійних 

напрямках діяльності кафедри. 

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці та 

випуску конкурентоспроможних фахівців з фінансів, що набули знань та 

навичок відповідно до загальнодержавних і міжнародних критеріїв та 

стандартів вищої освіти. 

Викладачами кафедри викладається близько 50 навчальних дисциплін 

нормативного та варіативного циклів підготовки студентів усіх спеціальностей 

(рис.3.1). 

 



 

 На кафедрі щорічно розробляються, коригуються та оновлюються 

навчально-методичні комплекси з дисциплін, складаються тестові методики 

оцінювання якості знань студентів, методичні вказівки до виконання 

практичних, індивідуальних, самостійних робіт.  

 

 

 

Навчальні дисципліни,  

викладання яких забезпечується  

кафедрою державних та місцевих фінансів: 

- Вступ до фаху; 

- Теорія та історія 

фінансової системи; 

- Фінанси; 

- Економіка підприємства; 

- Стратегічне управління 

фінансами, банківською 

справою та страхуванням; 

- Проектне фінансування; 

- Управління 

зовнішньоекономічною та 

митною діяльністю; 

- Адміністрування податків 

та митних платежів; 

- Методологія наукових 

досліджень у фінансах, 

митній та податковій 

справі; 

- Бюджетний менеджмент; 

- Податковий менеджмент; 

- Управління державними 

та місцевими фінансами; 

- Макрофінансове 

бюджетування; 

- Методологія наукових 

досліджень; 

- Управління 

зовнішньоекономічною 

діяльністю; 

- Адміністрування митних 

платежів; 

- Методологія наукових 

досліджень у сфері 

фінансів; 

- Бюджетна система; 

- Податкова система; 

- Митна справа; 

- Навчальна практика 

(Бюджетна система, 

Податкова система); 

- Казначейська система; 

- Інвестування; 

- Міжнародні фінанси; 

- Зовнішньоекономічна 

діяльність; 

- Курсова робота з Фінансів 

- Курсова робота з блоку 

дисциплін професійної та 

практичної підготовки; 

- Курсова робота зі 

спеціалізації. 



Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни включає 

такі обов’язкові компоненти: 

1. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни (титульна 

сторінка); 

2. Зміст; 

3. Анотація змісту навчальної дисципліни зі структурно-логічною 

схемою (міжпредметними зв’язками); 

4. Програма навчальної дисципліни (затверджена в установленому 

порядку); 

5. Робоча програма навчальної дисципліни для денної та заочної форм 

навчання; 

6. Семестровий план; 

7. Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій. Конспект 

лекцій з навчальної дисципліни; 

8. Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх 

проведення; 

9. Плани практичних занять і методичні рекомендації щодо їх 

проведення; 

10. Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання; 

11. Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні 

навчально-дослідні завдання) і методичні рекомендації щодо їх виконання; 

12. Завдання для поточного, модульного, проміжного контролю знань, 

для замірів залишкових знань студентів,  проведення комплексних контрольних 

робіт (ККР), комплексних контрольних кваліфікаційних завдань (КККЗ). Засоби 

діагностики знань та умінь  студентів (збірники тестових завдань). Комплект 

контрольної роботи з навчальної дисципліни;  

13. Екзаменаційні білети; 

14. Методичні, наочні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, 

семінарських (практичних) занять; 



15. Перелік підручників, навчальних посібників, що є в бібліотеці 

Університету, які можуть бути використані при викладанні та вивченні 

навчальної дисципліни; 

16. Електронні навчальні посібники (власні розробки викладачів – за 

наявності); 

17. Дистанційний курс із зазначенням місця його знаходження, доступу 

(за умови запровадження). 

18. Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, альбоми схем, 

бланковий матеріал тощо 

Більшість із навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, 

забезпечені підручниками, навчальними та навчально-

методичними  посібниками, підготовленими викладачами  кафедри. 

Кафедрою підготовлено і видано підручники, навчальні посібники які 

характеризуються новизною проблем, що розглядаються, високим науковим та 

методичним рівнем, ґрунтуються на найбільш новітніх розробках і досягненнях 

вітчизняної та зарубіжної економічної науки.  

Саме на кафедрі державних та місцевих фінансів ЛНУ імені Івана Франка 

у 2017-2018 н.р. були підготовлені та видані такі навчальні посібники: 

1. "Бюджетна система в таблицях і схемах"(вид-во «Апріорі», 2017р., 

180с.), 

2.  «Фінансовий менеджмент» (Львів, 2017), 

3. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль. 

Частина 1 (Апріорі, 2018),  

4. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль. 

Частина 2 (Апріорі, 2018). 

 

Здобутки кафедри навчально-методичній роботі є вагомими і визнаними, 

які наочно ілюструються переліком літератури, виданої протягом 2017-2018 

навчального року: 

 

 



Назва дисципліни Форма навчання 
Освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Навчальні програми І семестр 

Управління державними та місцевими 

фінансами 

Денна, заочна магістр 

Адміністрування податків та митних 

платежів 

Денна, заочна магістр 

Адміністрування  митних платежів Денна, заочне магістр 

Публічні фінанси Денна, заочне магістр 

Фінансові системи зарубіжних країн Денна Бакалавр 

Управління ЗЕД Денна, заочне магістр 

Стратегічне управління фінансами, 

банківською справою та страхуванням 

Денна, заочне магістр 

Робочі програми І семестр 

Бюджетна система Денна, заочна Бакалавр  

Казначейська система Денна, заочна Бакалавр 

Методологія наукових досліджень Денна Магістр 

Митна справа Денна, заочне  Бакалавр  

Публічні фінанси Денна, заочне магістр 

Фінансові системи зарубіжних країн Денна Бакалавр 

Управління ЗЕД Денна, заочне магістр 

Міжнародні фінанси Денна Бакалавр 

Інвестування Заочна Бакалавр 

 

Стратегічне управління фінансами, 

банківською справою та страхуванням 

Денна, заочне магістр 

ЗЕД Денна, заочне бакалавр 

Навчальні програми ІІ семестр 

Основи сімейного бюджету Денна Бакалавр  

Економіка підприємства Денна Бакалавр  

Методологія наукових досліджень у 

фінансах, митній та податковій справі 

Денна, заочна Магістр  

Податковий менеджмент Денна, заочна Магістр  

Інвестування Денна Бакалавр  

Проектне фінансування 

 

Денна, заочна Магістр  

Теорія та історія фінансової системи Денна Бакалавр  

Економіка і фінанси субєктів 

підприємництва 

Денна Бакалавр  

Методологія наукових досліджень у 

сфері фінансів 

Денна Магістр  

Маркетинг Денна Бакалавр  

Робочі програми ІІ семестр 

Основи сімейного бюджету Денна Бакалавр  



Бюджетний менеджмент Денна, заочна Магістр  

Макрофінансове бюджетування Денна, заочна Магістр  

Економіка підприємства Денна Бакалавр  

Методологія наукових досліджень у 

фінансах, митній та податковій справі 

 

Денна, заочна Магістр  

Податковий менеджмент Денна, заочна Магістр  

Інвестування Денна Бакалавр  

Проектне фінансування Денна, заочна Магістр  

Теорія та історія фінансової системи Денна Бакалавр  

Економіка і фінанси субєктів 

підприємництва 

Денна Бакалавр  

Економіка і фінанси субєктів 

підприємництва 

Денна Бакалавр  

Маркетинг Денна Бакалавр  

Методичні рекомендації 

Методичні рекомендації з виконання, 

оформлення та захисту кваліфікаційних 

(магістерських) робіт, для студентів 

спеціальностей 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 051 

«Економіка» освітнього ступеня 

«магістр» 

Денна, заочна Магістр  

Методичні рекомендації щодо 

проходження та захисту виробничої 

практики (зі спеціалізації) для студентів 

за галуззю знань 07„Управління та 

адміністрування” спеціальності 072 

„Фінанси, банківська справа та 

страхування” 

Заочна Магістр  

Методичні рекомендації щодо 

проходження та захисту виробничої 

практики (зі спеціалізації) для студентів 

за галуззю знань 07„Управління та 

адміністрування” спеціальності 072 

„Фінанси, банківська справа та 

страхування” 

Денна Магістр  

Методичні рекомендації щодо 

проходження та захисту виробничої 

(переддипломної) практики для студентів 

за галуззю знань 07„Управління та 

адміністрування” спеціальності 072 

„Фінанси, банківська справа та 

страхування” 

Денна Магістр  

Методичні рекомендації щодо 

проходження та захисту виробничої 

Заочна Магістр  



(переддипломної) практики для студентів 

за галуззю знань 07„Управління та 

адміністрування” спеціальності 072 

„Фінанси, банківська справа та 

страхування” 

Методичні рекомендації до виконання, 

оформлення та захисту курсових робіт зі 

спеціалізації для студентів, що 

навчаються за галуззю знань 07 

"Управління та адміністрування" 

спеціальності 072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування", спеціалізацій 

"Фінанси, митна та податкова справа", 

"Управління фінансами та правове 

забезпечення бізнесу" освітнього ступеня 

магістр  

Денна, заочна Магістр  

 

На кафедрі проводиться систематична індивідуальна робота зі 

студентами. Щорічно організовуються студентські конференції, круглі столи на 

певну тематику, семінари та ін. 

 

Виконання навчального навантаження 

Навчальне навантаження в цілому по кафедрі у 2017- 2018 навчальному 

році виконано в обсязі – 7728 навчальних години із запланованого 

навантаження – 7728 годин (в тому числі: навчальні дисципліни – 4652 год., 

курсові роботи – 861год., виробнича та переддипломна практика – 789 год., 

участь викладачів у роботі ДЕК – 1116 год., керівництво аспірантами – 

179год.). 

 

 

 

 

 



 

Звіт кафедри державних та місцевих фінансів 

 

 про виконання навчальної роботи за 2017-2018 н.р. 
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н
ш
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   18 19 20 

1. 

Ситник Н.С. 

зав. 

кафедри 

денна 
98       6   21   26 37   45 75   

439 439   

заочна 24 14     4 7,3 36   9 6   30     

2. 

Ярема Я.Р. професор 

денна 112 32     8   15   26,6 14 39 30     
416 416   

заочна 31 22     4 7 6   8 13 18 30     

3. Ватаманюк-Зелінська 

У.З. доцент 

денна 96 64     2   33 8 13 51 45 45     
456 456   

заочна 22 12     2   9 2 4 6 12 30     

4. 
Дубик В.Я. доцент 

денна 80 64     4   33 4 17 35   45 54   
456 456   

заочна 22 18     2   33 2 4 9   30     

5. 
Західна О.Р. доцент 

денна 86 48     4   39 4 17,8 44 39 45     
454 454   

заочна 21 8     2   39   4 6 18 30     

6. 
Бугіль С.Я. доцент 

денна 144 112     2   21 6 4 41       
30 451 451   

заочна             12     20       

7. 
Голинський Ю.О. доцент 

денна 66 116     2   48 6 9 81   30     
454 454   

заочна 12 8     0   18 2 0 11   45     

8. Петик Л.О. доцент денна 64 0           8             140 140 0,75 



заочна 

30 32           6             

ставки на 

час 

відпустки 

по 

вагітності 

та 

пологах 

Татарин 

Н.Б. 

9. Петик Л.О. доцент 
денна 32 16     2   30   4 15   15     

181 181 
  заочна 10 10     2   6   3 6   30     

10. 
Шушкова Ю.В. доцент 

денна 140 98     4   42   19 37   45   6 
455 455   

заочна 4 0     0   18   0 12   30     

11. 
Сич О.А. доцент 

денна 110 96     2   45 8 18 53   60     
454 454   

заочна 8 8     2   3 0 4 23   15     

12. 
Смолінська С.Д. доцент 

денна 110 107     2   36 8 13 38   45   
6 453 453   

заочна 20 18     2   3 2 5 23   15   

13. 
Дуб А.Р. доцент 

денна 64 64           8         50   
186 186   

заочна 0 0                         

14. 
Попович Д.В. доцент 

денна 70 176     2   42 16 13 29   45     
469 469   

заочна 13 8         6 0   19   30     

15. 
Тодощук А.В. доцент 

денна             39         60     
99 99   

заочна                             

16. 
Ясіновська І.Ф. доцент 

денна 84 116     2   42 8 13 34   30   30 
453 453   

заочна 22 12         6 2   23   30     

17. 
Луців Л.М. ст.викл. 

денна 114 228         42 22 5 22         
504 504   

заочна 0 60         0 2 0 8         

18. 
Круглякова В.В. асистент 

денна   160               17         
180 180   

заочна   0               3         

19. 

Клепанчук О.Ю. доцент 

денна   176                         
184 184   

заочна   0       8                 

20. Когут М.В. асистент денна   162         3               165 165   



заочна   0                         

21. 

Жук О.Б. асистент 

денна   32       9                 

41 41 

0,25 

ставки на 

час 

відпустки 

по 

вагітності 

та 

пологах 

Татарин 

Н.Б. заочна 

  0                         

22 Татарин Н.Б. доцент 

денна 
16 32         87 4   53   60     

270 270   

заочна 8 8           2             

23 Завальницька Н.Б. доцент 

денна 64 96           6             

184 184   заочна 8 8           2             

24 Хміль Я.В.  асистент 

денна   128         48               

184 184   заочна   8                         

  Всього     1805 2377 0 0 62 31,3 861 138 239 789 171 945 179 72 7728 7728   



Важливе значення в ланці неперервної системи підготовки фахівців 

відіграє методична робота на кафедрі. Розуміючи, що тільки систематичне і 

безперервне підвищення методичного рівня роботи кафедри і викладачів є в 

наш час об'єктивною необхідністю, закономірністю розвитку вищої освіти, 

кафедри, окремі викладачі широко використовують у практичній роботі цілий 

арсенал різних методів навчання - ділові ігри, ситуаційне моделювання, круглі 

столи. 

В змісті всієї методичної роботи кафедри переважають методи організації 

самостійної діяльності студента.  

Велика увага приділяється питанням впровадження новітніх методів 

викладання. Зокрема, поширенню передового досвіду викладачів, 

інформуванню про застосування принципово нових підходів в навчальній 

роботі. Деякі теми та проблеми обговорюються на методичних семінарах, які 

проводяться на кафедрі.  

Методичний семінар є однією з форм кваліфікованого поширення 

методично-педагогічних знань. Під час методичного семінару проводиться 

аналіз різних дидактичних концепцій, розглядаються деякі аспекти педагогічної 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів, висвітлюються 

різноманітні шляхи вдосконалення форм і методів навчання.  

За період 2017-2018 навчального року професорсько-викладацьким 

складом кафедри проведено три навчально-методичні семінари на тему:  

1. Функціональне призначення навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу у вищій школі (І семестр 2017-2018 н.р.) 

2. Інноваційні методики викладання фахових фінансово-економічних 

дисциплін у вищих навчальних закладах (ІІ семестр 2017-2018 н.р.) 

3. Семінар-тренінг «Підготовка і проведення презентації захисту 

кваліфікаційної (магістерської) роботи» 

 

Головним завданням навчально-методичної роботи кафедри є подальше 

всебічне покращення якості навчального процесу шляхом  поєднання 

фундаментальної і спеціальної підготовки, широкого залучення студентів до 

науково-дослідної роботи, запровадження сучасних методів навчання, 



використання комп’ютерних та Інтернет-технологій, формування практичних 

навичок, виховання відповідних моральних рис, сприяння всебічному розвитку 

особи майбутнього фахівця.  

Таблиця 3.2. 

Проведені заходи з навчально-методичної роботи 

N 

п/п Вид методичної  роботи Виконавці 

1. Підвищення теоретичного та методичного рівня проведення навчальних 

занять: лекцій, практичних занять. Розроблення нових та удосконалення 

існуючих навчальних та робочих програм, оновлення конспектів лекцій, 

завдань для проведення практичних/семінарських занять. 

Викладачі 

кафедри 

2. Проводилась робота по вдосконаленню навчального процесу (аналіз 

відвідування занять студентами, рівень та якість засвоєння знань, 

організація самостійної роботи тощо) та впровадженню комп’ютерних 

технологій 

Викладачі 

кафедри 

3. Організовувався максимальний доступ до засвоєння всіх тем модулів Викладачі 

кафедри 

4. Проведено взаємне відвідування лекцій, практичних занять, вивчення 

досвіду окремих викладачів відповідно до кафедрального графіку (згідно 

плану роботи кафедри), обговорення занять на засіданнях кафедри. 

Викладачі 

кафедри 

5. Ефективне і цілеспрямоване використання на лекціях, семінарських 

заняттях комп'ютерної техніки, ТЗН. 

Викладачі 

кафедри 

6. Удосконалення форм та методів самостійної роботи студентів з подальшим 

обговоренням досвіду на засіданнях кафедри. 

Викладачі 

кафедри 

7. Розроблення інструктивно-методичних матеріалів до практичних занять, 

індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи студентів, 

контрольних /тестових/ завдань до практичних занять, контрольних 

/тестових/ завдань для підсумкової перевірки рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу, методичних матеріалів для студентів з питань 

написання курсових робіт, матеріалів до студентських конкурсів. 

Викладачі 

кафедри 

8. Робота по забезпеченню навчально-методичною літературою та її 

електронними варіантами дисциплін, які закріплені за кафедрою 

Викладачі 

кафедри 

   

 

 

 

 

 



Одна із колективних форм методичної роботи є відкриті заняття. Їх мета – 

підвищення майстерності викладачів.  

У 2017-2018 навчальному році викладачами кафедри було проведено 

2 відкритих навчальних заняття: 

1. 
З навчальної дисципліни 

„Міжнародні фінанси” 
Голинський Ю.О. 

ІІ семестр 

2017-2018 

н.р. 

2. 
З навчальної дисципліни 

„Бюджетний менеджмент” 
Ватаманюк-Зелінська У.З. 

ІІ семестр 

2017-2018 

н.р. 

 

 Аналіз відвіданих занять показав, що викладачами впроваджуються 

інноваційні та інформаційні технології, а саме: інтерактивні, рольові, сюжетні 

та ділові ігри, ситуаційні задачі, проблемно-пошуковий метод тощо. Усі 

викладачі продемонстрували належну науково-методичну підготовку. 

Важливе значення для обміну досвідом роботи, удосконалення 

методичної роботи є проведення методичних доповідей, дискусій.  

 

Викладачами кафедри були підготовлені такі методичні доповіді: 

1. 
„Навчально-методичний комплекс як 

вид навчального видання ” 
Західна О.Р. 

Вересень,  

2017 р. 

2. 

«Форми організації навчання у 

вищих навчальних закладах як 

способи управління пізнавальною 

діяльністю студентів» 

Ясіновська І.Ф. 
Жовтень,  

2016 р. 

3. 

„Тенденції та перспективи розвитку й 

удосконалення підготовки фахівців в 

умовах формування європейського 

освітнього простору ” 

Сич О.Д. 
Листопад,  

2017 р. 

4. 

«Самостійна робота студентів в умовах 

інформаційного навчального 

середовища» 

Круглякова 

В.В. 

Грудень, 

 2017 р. 

5. 
„Процес навчання та його психолого-

педагогічні основи. Функції викладача” 
Бугіль С.Я. Лютий, 2018 р. 

6. 
„Методи та інноваційні технології 

навчання. Комп’ютерна підтримка 

Голинський 

Ю.О 

Березень, 

 2018 р. 



навчального процесу” 

7. 
«Формування професійної культури 

сучасних спеціалістів» 
Шушкова Ю.В. Квітень, 2018 р. 

8. 
„Виховання та навчання як єдиний 

цілісний педагогічний процес” 

Смолінська 

С.Д. 
Травень, 2018 р. 

9 

 „Демократизація як освітній принцип. 

Суспільна значущість гуманізації 

навчального процесу”  

Клепанчкук 

О.Ю. 

Червень, 

2018 р. 

 

Викладачі кафедра організовують зустрічі студентів з представниками 

міжнародних ВНЗ в рамках міжнародної співпраці, практичними працівниками 

фінансових органів, Державної податкової служби, митних органів в рамках 

обміну досвідом та підвищення кваліфікації. Ці представники закликають 

студентів брати активну участь у навчальних міжнародних програмах, 

конференціях та тренінгах. Загалом вони відмічають високий професіоналізм 

викладачів кафедри державних та місцевих фінансів і рівень знань студентів.  

Упродовж навчального року викладачами кафедри були проведені 

такі методичні заходи. Зокрема: 

- 24 травня 2018 р. – зустріч із директором Департаменту економічної 

політики Львівської обласної державної адміністрації к.е.н. Филипівим 

Романом Степановичем. Тема доповіді “Сучасна Львівщина: політичний, 

фінансово-економічний та суспільний устрій”. Розглядалися питання 

сьогоднішнього економічного стану та стратегій розвитку Львівської 

області, а також ключові аспекти підвищення конкурентоспроможності її 

адміністративно-територіальних одиниць. 

- 24 травня 2018 року - зустріч студентів 4-6 курсів спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» з представниками ПАТ «Кредобанк». 

Мета зустрічі – інформування студентів-випускників про можливості 

працевлаштування та залучення на роботу в Банк талановитих, успішних і 

перспективних молодих фахівців. 

- 16 травня 2018 року, у рамках ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ 

НАУКИ–2018 – лекція-диспут із представником консалтингової фірми, 



членом комітету зовнішньоекономічної діяльності Львівської торгово-

промислової палати, к.е.н. Тодощуком Андрієм Васильовичем. Тема диспуту 

“Управління митними ризиками”.  

- 16 квітня - лекція-зустріч студентів 2-го курсу спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фінанси, митна 

справа та оподаткування») із керівником Львівського регіонального 

управління ПрАТ «Страхова група «UBI-coop» Свінцицьким С.Б. на тему 

«Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи 

розвитку». Зустріч організовано доцентом кафедри державних та місцевих 

фінансів Шушковою Ю.В. в рамках навчальної дисципліни «Фінанси». 

- 27 березня 2018 року - лекція-зустріч із незалежним фінансовим 

консультантом, організатором проекту «Навігатор до фінансової свободи» 

Галиною Тритяк на тему: «ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК 

МОЖЛИВІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ». Зустріч організовано 

доцентом кафедри державних та місцевих фінансів Західною О.Р. в рамках 

навчальної дисципліни “Основи сімейного бюджету”. 

- 13 березня 2018 року - відкрита лекція на тему «Світова валютна 

система» (навчальна дисципліна «Міжнародні фінанси»), проведена 

доцентом кафедри державних та місцевих фінансів, к.е.н. Голинським Ю. О. 

- 8 лютого 2018 року – лекція професора Університету Париж XII 

Валь-де-Марн Boris Najman на тему “Informal Economy in Ukraine”. 

- 29.11.2017 року -  зустріч з представниками компанії, що здійснює 

свою діяльність у сфері незалежних аудиторських та консалтингових послуг. 

Керуючий партнер Роман Білик розповів про роботу компанії, філософію та 

принципи роботи з персоналом, а також перспективи працевлаштування для 

студентів факультету.  

- 31 жовтня 2017 року – зустріч студентів з фахівцем-практиком, 

представником компанії SoftServe Олесем Шатківським. Темою доповіді 

була «Сучасна електронна комерція: практичні аспекти».  



- 10.10.2017 р. у рамках заходів до Дня Університету - зустріч 

студентів із координатором Центру компетенції PROZORRO у Львівській 

області Сімкою Мирославом Олеговичем. 
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Практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і 

здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно 

рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх 

фахівців до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої 

професійної підготовки. 

Ефективне поєднання теорії й практики є одним із основних принципів 

підготовки фахівців факультету управління фінансами та бізнесу. Зокрема, 

практичний супровід навчання полягає: 

- в активізації розвитку системи ранньої професійної адаптації студентів-

практикантів; 

- проведенні роботи з розширення баз практики для студентів 4-6 курсів, 

з урахуванням підготовки фахівців за різними спеціальностями та спеціалізація 

ми; 

- удосконаленні методичного забезпечення практичного навчання; 

- розширенні соціального партнерства з підприємствами різних форм 

власності, бюджетними установами, податковими органами, митними 

органами, органами державної казначейської служби, фінансовими 

управліннями та відділами. 

Практична підготовка студентів факультету та, зокрема, кафедри 

державних та місцевих фінансів організовується згідно з Положенням про 

проведення практики студентів ВНЗ України, затвердженого наказом МОН 

України від 08.04.1993р. № 92 та Положення про  проведення практик студентів 

Львівського Національного університету імені Івана Франка, затвердженого 

Вченою радою Університету 27 лютого 2013 року. 

Практика на кафедрі забезпечується комплексом методичних матеріалів, 

який включає програми з кожного виду практик (науково-дослідної, 

виробничої, виробничої (переддипломної), виробничої зі спеціалізації). 



Відповідальність за організацію проведення практики студентів кафедри 

покладено на доцента Бугіль С.Я. 

У 2018-2018 н.р. практичну підготовку на кафедрі пройшли 133 студенти, 

з них освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання – 45 

та студентів заочної форми навчання – 25; за освітнім ступенем «магістр» –

денної форми навчання – 106 і заочної форми навчання – 43. 

Кафедра забезпечує всіх студентів місцями проходження практики 

відповідно до визначених спеціалізацій. Також студенти мають можливість 

обирати для себе базу практики самостійно, згідно зі своїми професійними 

інтересами, тематикою курсових, дипломних робіт, можливим 

працевлаштуванням, місцями постійного проживання.  

Для забезпечення студентів базами проходження виробничої та 

переддипломної практики кафедрою укладені угоди на проведення практики з 

Львівською міською радою, фінансовими управліннями Львівської області та 

інших регіонів  України, Головним управлінням державної фіскальної служби у 

Львівській області та інших регіонів, Головним управлінням державної 

казначейської служби у Львівській області. 

Крім цього на протязі навчального року укладались індивідуальні угоди з  

бюджетними установами, підприємствами, установами, організаціями різних 

галузей економіки та форм власності. 

Слід зазначити, що приблизно 70 відсотків студентів кафедри, проходили 

виробничу та переддипломну практику в органах державної фінансової 

системи, а саме: в органах державної податкової служби (19%), в органах 

державної казначейської служби (6%), фінансових управліннях (36%), 

бюджетних установах (9%), сільських, селищних радах (8%), приватних 

підприємствах (17%), банках і страхових компаніях (5%). 

Водночас в організації та проведенні практик існують на даний час, і 

проблемні питання, які пов’язані перш за все з тим, що практика 

проводиться на безоплатній основі. А це суттєво впливає на якість 

проходження студентами практики, тому що керівники не надають належної 

уваги практикантам.  



З огляду на все вище сказане з метою покращення умов проведення 

практики, поліпшення підготовки студентів та формування особистості фахівця 

високої кваліфікації, кафедра ставить перед собою такі завдання на 

перспективу:  

- проводити дослідження з метою вивчення потреби у фахівцях певного 

напряму підготовки (спеціальності) у роботодавців; 

-  сформувати систему галузевих зв’язків між кафедрою та 

роботодавцями для забезпечення здобуття студентами професійних 

навичок під час проходження виробничої та переддипломної практик; 

- зосередити увагу в програмах виробничих та переддипломних практик 

на практичних питаннях згідно навчального плану для забезпечення 

набуття відповідних навичок та закріплення здобутих знань; 

-  сприяти співпраці між викладачами-керівниками практики від 

кафедри та керівниками практики від виробництва щодо підготовки 

наскрізних програм практики, проводити роботу з наукових 

досліджень.  

Разом з тим, в сучасних умовах під час проходження практики студент 

повинен не тільки демонструвати засвоєння теоретичних знань, набувати 

професійних вмінь та навичків, а й навчитися перетворювати все це у потужну 

виробничу силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РОЗДІЛ V 

 

Наукова робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кафедра державних та місцевих функціонує у складі факультету 

управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені 

Івана Франка. Її створення обумовлене необхідністю підготовки 

висококваліфікованих кадрів в галузі державних та місцевих фінансів, митної 

справи та оподаткування. Діяльність кафедри спрямована на надання студентам 

знань, умінь та навичок відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних 

характеристик бакалавра і магістра з фінансів, митної справи та оподаткування. 

 Основні пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності: 

- планування та реалізація науково-дослідницьких робіт із урахуванням 

професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання бакалаврів 

імагістрів спеціалізацій «Фінанси, митна справа та оподаткування» та 

«Управління фінансами та правове забезпечення бізнесу». 

- залучення студентів до наукової роботи, у тому числі, − до виконання 

досліджень за тематикою науково-дослідних робіт кафедри із вирішення 

актуальних проблем митної справи, оподаткування, розвитку державних та 

місцевих фінансів. 

Наукові дослідження кафедри державних та місцевих фінансів 

спрямовані на вирішення актуальних проблем сфери управління фінансами 

відповідно до змін ринкової економіки, соціально-економічного середовища та 

задекларованого інноваційно-інтелектуального розвитку України. 

Пріоритети роботи кафедри державних та місцевих фінансів у сфері 

науково-дослідної діяльності: 

• актуальність наукових досліджень та впровадження їх результатів у 

практику; 

• демократизм у виборі напрямків, форм, методів наукових досліджень і 

засобів реалізації потенціалу науково-педагогічних працівників, аспірантів і 

студентів; 



• широке залучення викладачів до видавничої діяльності, а обдарованої 

молоді до науково-дослідної роботи; 

• формування, збереження і розвиток наукового потенціалу університету. 

Наукова діяльність кафедри державних та місцевих фінансів спрямована 

на: виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень; 

підготовку та видання монографій, наукових статей, тез доповідей; підготовку 

кандидатських і докторських дисертацій викладачами та аспірантами кафедри; 

участь науково-педагогічних працівників кафедри, аспірантів у міжнародних, 

всеукраїнських та внутрішньо-вузівських науково-практичних конференціях; 

наукове співробітництво з провідними науковими закладами та практичними 

органами; участь у міжнародних семінарах та стажування науково-педагогічних 

працівників кафедри в навчальних закладах України; залучення обдарованої 

студентської молоді до наукової роботи через наукові гуртки, конкурси 

наукових робіт. 

Студенти спеціальності «Фінанси і кредит» здійснюють наукові 

дослідження у своїх магістерських роботах і тісно співпрацюють з місцевими 

фінансовими органами, казначейством, органами фіскальної служби. На 

кафедрі державних та місцевих фінансів налагоджена система залучення 

студентів до наукової діяльності. Студенти, які навчаються за планами по 

отриманню кваліфікації магістрів, виконують наукові кваліфікаційні 

(магістерські) роботи. Кожного року організовуються конкурси наукових 

дипломних робіт, переможці яких отримують дипломи та відзнаки. Кращі 

студенти, з урахуванням майбутньої професійної спрямованості, залучаються 

до участі у науково-дослідній роботі кафедри.  

Посилюється координація тематики наукових досліджень кафедри та 

участь аспірантів й студентів у регіональних, всеукраїнських та міжнародних 

конференціях, де проходить апробація результатів наукових досліджень; 

розширюється участь кафедри у загальноукраїнських і міжнародних проектах з 

управління державними та місцевими фінансами, регулярно публікуються 

результати досліджень за кафедральною тематикою; підвищується 

відповідальність аспірантів, молодих викладачів кафедри за якість виконання 



науково-дослідних робіт, їх результати відображені у публікаціях наукових 

статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня та 

впроваджені шляхом захисту дисертацій і використання у навчальному процесі. 

Основним результатом співпраці кафедри державних та місцевих 

фінансів з зарубіжними партнерами є проведення  фундаментальних, 

пошукових і прикладних досліджень з широкого спектру напрямків розвитку 

державних і місцевих фінансів, а також видання наукових праць, співпраця в 

сфері обміну викладачами та студентами, стажування, взаєморецензування 

наукових робіт.  

Кафедра державних та місцевих фінансів співпрацює з Львівською 

обласною державною адміністрацією щодо поліпшення інвестиційної 

привабливості регіону, а також в освітній та науковій сферах. Кафедра 

державних та місцевих фінансів активно співпрацює з Міською радою 

м. Львова із метою розв’язання соціально-економічних проблем міста. Активну 

молодь залучають до стажувань у органах місцевого самоврядування. Це стало 

можливим завдяки програмі Перший Кар’єрний Крок, яку Львівська міська 

рада спільно з ГО «Центр громадянських ініціатив» реалізовує для молоді та 

студентства. Метою Програми є об’єднання студентства і органів місцевого 

самоврядування для якісної співпраці, реалізація проектів, запропонованих 

молоддю спільно з органами місцевого самоврядування в рамках програми 

стажування у Львівській міській раді. Стажування в органах місцевого 

самоврядування відбувається з метою отримання першого кар’єрного досвіду, 

що сприятиме майбутньому працевлаштуванню студентської молоді.  

На кафедрі державних та місцевих фінансів діють 3 наукові гуртки. Їх 

функції полягають у такому: залученні його членів до досліджень за 

проблематикою наукової діяльності кафедри; поглибленому вивченні 

студентами спеціалізованих дисциплін; обговоренні результатів наукових 

досліджень; підготовці наукових робіт членів гуртків на наукові студентські 

конференції, конкурси, семінари тощо; проведенні семінарів, круглих столів, 

зустрічей із представниками, які займаються практичною діяльністю у 

фінансовій сфері. 



 

 Наукові та науково-педагогічні кадри: 

Науково-

педагогічні 

кадри 

2014 2015 2016 2017 

д.е.н. 2 1 2 3 

к.е.н. 13 8 12 17 

без звання 

(старший 

викладач, 

асистент) 

3 1 - 6 

Усього 18 10 14 26 

 

 Найвагоміші результати фундаментальних і прикладних досліджень, 

науково-технічних розробок. 

В межах наукової теми кафедри: «Бюджетно-податкова політика 

активізації підприємництва у стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки» (номер державної 

реєстрації – 0116U001657, термін виконання 2016-2020 рр., керівник – в.о. 

зав. каф. державних та місцевих фінансів – д.е.н., проф. кафедри, доц.Ситник 

Н.С.).  

Обґрунтовано теоретичні засади забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки України, здійснено діагностику ефективності 

конкурентоспроможності національної економіки й запропоновано напрями 

стратегічного управління розвитком підприємництва в умовах посткризового 

відновлення. Відповідно до цього обґрунтовано шляхи удосконалення 

державних фінансових механізмів регулювання підприємництва. 

Проведено комплексне дослідження із застосуванням теоретичних 

підходів, аналітичних інструментів та практичних заходів, спрямованих на 

вирішення наукового завдання щодо підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки за допомогою ефективних фіскальних важелів та 

стимулів в умовах нестабільної та складної політичної ситуації, яка склалася 

в Україні. Практичне значення результатів і висновків роботи передбачає 

можливість їх використання для подальших досліджень загальнотеоретичних 



проблем розвитку економіки України та формування ефективної стратегії її 

прогресивного поступу. Готується третій том колективної монографії 

«Інноваційне підприємництво у стратегії забезпечення 

конкурентоспроможної національної економіки».  

Тематичний план 

науково-дослідних робіт, які виконують в межах робочого часу викладачів,  

а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів  
 

№ 

з/

п 

 

 

 

Назва НДР 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

наукового 

керівника, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Кафедра, 

підрозділ 

Т
ер
м
ін
 в
и
к
о
н
ан
н
я
 Очікувані 

результати у 

2018 році 

1 2 3 4 5 6 

1 Бюджетно-податкова 

політика активізації 

підприємництва в стратегії 

забезпечення 

конкурентоспроможності 

національної економіки 

підприємництва (номер 

державної реєстрації 

0116U001657) 

д.е.н., 

професор 

Ситник Н.С. 

кафедра 

державних та 

місцевих 

фінансів 

ЛНУ ім. 

І.Франка 

2016

-

2020 

рр. 

Видання 

Частини ІІІ 

колективної 

монографії у 

межах наукової 

теми кафедри 

2 «Проблеми функціонування 

та розвитку економічних 

систем», номер державної 

реєстрації 0111U008260 

 

 

 

 

проф. 

Башнянин.Г.І. 

 

 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет 

Центральної 

спілки 

споживчих 

товариств 

України 

 

 

 

 

3 «Проблеми трансформації 

кооперативних систем за 

умов ринкової транзиції», 

номер державної реєстрації 

0111U008261 

  

4 «Проблеми метрологічного 

аналізу економічних 

систем», номер державної 

реєстрації 0111U008262 

  

5 «Пенсійне забезпечення 

громадян України як 

складова соціальної 

політики держави» 

(державний реєстраційний 

номер 0114U002795 

канд. екон. н., 

доц. Гупало 

О.Г. 

кафедра 

економічної 

теорії ЛНУ ім. 

І.Франка 

2014

–

2016

 рр. 

 

6 «Соціально-економічний 

розвиток України в умовах 

євроінтеграції» (державний 

реєстраційний номер 

0117U000896 

  

 

 

2017

–

2021

 рр. 

 



7 “Екологічні чинники 

економічного зростання в 

країнах Центрально-

Східної Європи” (Номер 

державної реєстрації №ДР 

0114U004246) 

д-р. екон. 

наук, проф. 

І.М. 

Грабинський 

 

Факультет 

міжнародних 

відносин, 

кафедри 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Львівського 

національного 

університету 

імені Івана 

Франка 

 

2014

- 

2016 

рр. 

Практичне 

впровадження 

результатів 

дослідження 

8 “Стратегії міжнародної 

конкурентоспроможності та 

конвергенції соціально-

економічного розвитку ЄС” 

(Номер державної 

реєстрації  

№ДР 0115U003956 

д-р геогр. 

наук, проф. 

С.М. 

Писаренко 

 

2015

-

2017 

рр. 

Практичне 

впровадження 

результатів 

дослідження 

 

Розробки, які впроваджено у 2017 році за межами Університету: 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі показники, 

які характеризують 

рівень отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва організації, 

відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження 

Практичні результати, 

які отримано від 

впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1 Впровадження 

науково-прикладних 

розробок з 

дослідження 

міжнародного 

трансферу технологій 

у системі 

зовнішньоекономічної 

діяльності України, 

які виконані в рамках 

дисертаційного 

дослідження (к.е.н., 

асистент кафедри 

державних та 

місцевих фінансів 

Когут М.В.) 

 

За рахунок 

імплементації у 

практичну 

діяльність 

підприємства 

наукових розробок 

підвищено 

ефективність 

управління 

витратами та 

адаптивність 

підприємства до 

зміни умов 

зовнішнього і 

внутрішнього 

середовища 

комерційної 

господарської 

діяльності. 

«Фірма Т.С.Б.» м. 

Трускавець, вул. 

Помірецька, 74 

Довідка № 30 

від 20.02. 2017 

 

 

 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

2  Практичні 

рекомендації 

знайшли 

застосування при 

підготовці 

перспективних 

планів розвитку 

Львівська обласна 

державна 

адміністрація, 

Департамент 

внутрішньої та 

інформаційної 

політики м. Львів, 

Довідка  

№ 23211-22 від 

20.02. 2017 

 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 



Львівської області вул. Винниченка 18 

3 Результати 

наукового аналізу 

впливу податків на 

господарську 

комерційну 

діяльність 

підприємств Автор 

к.е.н. Клепанчук 

О.Ю. 

Використовєються 

спеціалістами 

роздрібної 

торгівлі. 

(Розроблений 

науково-

методичний підхід 

до інтегральної 

оцінки загального 

рівня фіскального 

навантаження на 

платників 

податків – 

суб’єктів малого 

бізнесу в 

контексті 

оптимізації 

об’єктів і джерел 

оподаткування з 

метою 

запобігання 

додатковому 

вилученню 

оборотного 

капіталу фірм, 

підприємств на 

виконання 

податкових 

зобов’язань 

шляхом 

реструктуризації 

системи податків, 

зборів, платежів, 

що відносяться на 

валові витрати). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спілка споживчих 

товариств 

Львівської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка 

Спілки 

споживчих 

товариств № 

01\87-04/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

4. 

Практичні 

рекомендації щодо 

вдосконалення 

фінансового 

забезпечення 

соціального 

захисту населення 

в Україні, 

Жук О. Б. 

Розроблення 

заходів, 

спрямованих на 

посилення 

принципу 

адресності 

соціальної 

допомоги, 

реформування 

системи 

соціального 

захисту 

населення в 

контексті 

подолання 

бідності в 

Україні 

Управління 

соціального 

обслуговування 

та захисту 

населення 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

Львівської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Довідка  

№ 05-1568 

від 

22.02.2017 р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

5. 

Практичні 

рекомендації щодо 

реформування 

вітчизняної 

пенсійної системи, 

Жук О. Б. 

Обґрунтовано 

доцільність 

підвищення 

пенсійного віку 

до 62 років віку 

для обох статей, 

Головне 

управління 

Пенсійного 

фонду України 

у Львівській 

області 

Довідка 

№ 4524/01 

від 

25.04.2017 р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 



починаючи з 

2022 р., що дасть 

змогу не тільки 

значно 

покращити 

фінансовий стан 

Пенсійного 

фонду України, 

а й забезпечити 

збалансованість 

бюджету у 

близькій 

перспективі та 

його профіцит 

до 2045 р. 

6. 

Практичні 

рекомендації щодо 

детінізації 

вітчизняного ринку 

праці, Жук О. Б. 

Розроблення 

заходів, 

спрямованих на 

подолання та 

попередження 

виплати 

заробітної плати в 

«конвертах» 

Головне 

управління 

Державної 

фіскальної 

служби України у 

Тернопільській 

області 

Довідка 

№ 182/10/19-

00-05-33 від 

26.09.2017 р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

7. Науково-методичні 

рекомендації щодо 

використання 

принципів 

послідовно-

паралельного 

підходу до 

управління 

інноваційним 

потенціалом на всіх 

рівнях 

господарювання. 

Автор – Круглякова 

В.В. 

На відміну від 

поширених, 

ґрунтується на 

чотирьох 

взаємопов’язаних 

послідовно-

паралельних 

блоках: 

формування візії 

інноваційних 

перспектив 

розвитку взаємодії 

суб’єктів 

господарювання, 

створення та 

розвиток 

інформаційно-

аналітичного 

простору, 

розроблення 

системи взаємодії 

суб’єктів 

господарювання 

та системи 

підтримки 

активних 

учасників 

інноваційного 

процесу, що дає 

змогу підвищити 

ефективність 

ухвалення рішень 

та зменшити 

ризик реалізації 

помилкових 

рішень у разі 

виконання 

інноваційних 

Департамент 

економічної 

політики, 

Львівська обласна 

державна 

адміністрація 

 

м. Львів, 

вул. В. Винниченка, 

18 

 

31.10.2017 

№1-11-3925 

Результати 

дисертаційної роботи 

використані у 

діяльності 

департаменту 

економічної 

політики Львівської 

облдержадміністрації 

при формуванні 

розділів Програм 

соціально-

економічного та 

культурного 

розвитку Львівської 

області на 2018 рік та 

Стратегії розвитку 

Львівської області на 

період до 2020 року.  



проектів. 

8. Науково-методичні 

рекомендації щодо 

вибору стратегії 

розвитку суб’єктів 

господарювання на 

основі матриці 

інноваційного 

потенціалу та 

мотивації щодо 

реагування на 

конкурентну 

ситуацію. 

Автор – Круглякова 

В.В. 

Дані рекомендації 

дають змогу 

підвищити якість 

ухвалення 

управлінських 

рішень, 

пов’язаних з 

ефективністю 

використання 

інноваційного 

потенціалу 

суб’єктами 

господарювання в 

процесі 

управління 

інноваційним 

розвитком 

суб’єктів 

господарювання. 

Департамент 

агропромислового 

розвитку, 

Львівська обласна 

державна 

адміністрація 

 

м. Львів, 

пр. Чорновола, 57 

 

08.11.2017 

№03-2426 

Результати 

наукового 

дослідження можуть 

слугувати підґрунтям 

для розробки нових 

рішень щодо 

покращення 

розвитку харчової 

промисловості на 

рівні Львівської 

області. 

9. Науково-

методичний підхід 

щодо підвищення 

ефективності 

управління 

інноваційним 

потенціалом, що 

передбачає для 

формування та 

вибору інноваційної 

стратегії 

використання 

матриці 

інноваційного 

потенціалу та 

мотивації щодо 

реагування на 

конкурентну 

ситуацію. 

Автор – Круглякова 

В.В. 

Для формування 

матриці 

запропоновано 

визначати рівень 

інноваційного 

потенціалу та 

мотивації щодо 

реагування на 

конкурентну 

ситуацію за 

допомогою 

інтегральних 

показників. 

Передбачено 

виділення 

економічної, 

організаційно-

технічної, 

фінансово-

інвестиційної й 

управлінської 

компонент, що, на 

відміну від 

існуючих, дає 

змогу комплексно 

розглянути процес 

формування 

інноваційного 

потенціалу 

господарюючих 

суб’єктів. 

 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Молочна 

компанія 

«ГАЛИЧИНА» 

 

м. Львів, 

вул. Липинського, 

54 

16.02.2018 

№53/05 

У діяльність 

підприємства 

впроваджено 

запропонований 

автором підхід до 

формування та 

вибору стратегії 

розвитку, який 

ґрунтується на 

використанні 

матриці 

інноваційного 

потенціалу та 

мотивації щодо 

реагування на 

конкурентну 

ситуацію.  

Даний підхід дає 

змогу підприємству 

отримати 

максимально 

об’єктивні висновки 

під час дослідження 

інноваційного 

потенціалу, виявити 

керунки та зміни 

його рівня у часі, 

окреслити коло дій 

задля поліпшення 

усіх видів діяльності 

підприємства.  

 

 

 

 

 



Відомості про науково-дослідну роботу студентів, молодих учених: 

Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових дослідженнях 

та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

на факультеті (у 

науковому підрозділі) 

Відсоток молодих учених, 

які залишаються в 

Університеті після 

закінчення аспірантури 

2015 50 3  

2016 60 1  

2017 70 5  

 

На кафедрі державних та місцевих фінансів функціонує 3 наукових гуртки: 

«Податковий простір», гурток «фінансів і бізнесу» та Науково-практичний 

гурток митної справи. Студенти приймають участь: 

- у наукових семінарах та круглих столах які проводяться на кафедрі із 

публікацією тез доповідей за результатами участі: Фінанси, митна та податкова 

справа: збірник наукових праць студентів. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 

2017. – 415 с.; Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць 

студентів. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 450 с.; 

- наукових конференціях та науково-практичних семінарах 

(всеукраїнських і міжнародних), що проводяться на Факультеті управління 

фінансами та бізнесу та на базі інших навчальних закладів; 

- у Всеукраїнських студентських олімпіадах з навчальних дисциплін. 

 

Наукові заходи кафедри державних та місцевих фінансів, за участю 

студентів: 

  

1. Науковий семінар “Система електронних закупівель PROZORRO: нові 

можливості”, 10 жовтня 2017 р., Західна О.Р. 

2. Науковий семінар “Львівська митниця в умовах євроінтеграції. 

Використання існуючих митних режимів”, 11 жовтня 2017 р., Тодощук А.В., 

Дубик В.Я., Голинський Ю.О. 

3. Науковий семінар «Фінансове забезпечення соціальної сфери в 

Україні», 9 листопада 2017 р., Жук О.Б. 

http://financial.lnu.edu.ua/news/systema-elektronnyh-zakupivel-prozorro-novi-mozhlyvosti-2
http://financial.lnu.edu.ua/news/systema-elektronnyh-zakupivel-prozorro-novi-mozhlyvosti-2
http://financial.lnu.edu.ua/news/lvivska-mytnytsya-v-umovah-jevrointehratsiji-vykorystannya-isnuyuchyh-mytnyh-rezhymiv
http://financial.lnu.edu.ua/news/lvivska-mytnytsya-v-umovah-jevrointehratsiji-vykorystannya-isnuyuchyh-mytnyh-rezhymiv
http://financial.lnu.edu.ua/news/naukovyj-seminar-finansove-zabezpechennya-sotsialnoji-sfery-v-ukrajini
http://financial.lnu.edu.ua/news/naukovyj-seminar-finansove-zabezpechennya-sotsialnoji-sfery-v-ukrajini


4. Науковий семінар «Роль міжнародних грантових фондів у 

стимулюванні та розвитку інноваційного підприємництва», 26 березня 2018 р., 

Круглякова В.В. 

5. Науковий семінар «Перспективи розвитку екологічного 

оподаткування в Україні», 25 квітня 2018 р., Клепанчук О.Ю.  

6. Науковий семінар: «Зворотна іпотека як ефективний фінансовий 

інструмент іпотечного ринку» Дуб А.Р. 31 травня 2018 р. 

До участі у Всеукраїнському Фестивалі науки – 2018  

7. Науковий диспут на тему: «Управління митними ризиками», 16 

травня, із представником консалтингової фірми, членом комітету 

зовнішньоекономічної діяльності Львівської торгово-промислової палати, к.е.н. 

Тодощуком А.В. 

8. Науковий семінар на тему: «Сучасна Львівщина: політичний, 

фінансово-економічний та суспільний устрій», 24 травня 2018 р., із директором 

Департаменту економічної політики Львівської обласної державної 

адміністрації к.е.н. Филипівим Р.С. 

Круглі столи: 

1. Круглий стіл на тему «Податкова та бюджетна політика України: 

концептуальні засади теорії та практики», 21 листопада 2017 р. Ярема Я.Р., 

члени гуртка «ПОДАТКОВИЙ ПРОСТІР» 

2. Круглий стіл «Сучасна митна політика України в умовах поглиблення 

інтеграційних процесів», 27 березня 2018 р. Голинський Ю.О., члени 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ГУРТКА МИТНОЇ СПРАВИ 

3. Круглий стіл «Шляхи подолання проблем ведення бізнесу в Україні у часі 

економічних реформ» Сич О.А., члени гуртка ФІНАНСІВ І БІЗНЕСУ» травень 

2018 

 

 

 

http://financial.lnu.edu.ua/news/naukovyj-seminar-rol-mizhnarodnyh-hrantovyh-fondiv-u-stymulyuvanni-ta-rozvytku-innovatsijnoho-pidpryemnytstva
http://financial.lnu.edu.ua/news/naukovyj-seminar-rol-mizhnarodnyh-hrantovyh-fondiv-u-stymulyuvanni-ta-rozvytku-innovatsijnoho-pidpryemnytstva
http://financial.lnu.edu.ua/news/naukovyj-seminar-rol-mizhnarodnyh-hrantovyh-fondiv-u-stymulyuvanni-ta-rozvytku-innovatsijnoho-pidpryemnytstva
http://financial.lnu.edu.ua/news/naukovyj-seminar-rol-mizhnarodnyh-hrantovyh-fondiv-u-stymulyuvanni-ta-rozvytku-innovatsijnoho-pidpryemnytstva
http://financial.lnu.edu.ua/news/kruhlyj-stil-na-temu-podatkova-ta-byudzhetna-polityka-ukrajiny-kontseptualni-zasady-teoriji-ta-praktyky-2
http://financial.lnu.edu.ua/news/kruhlyj-stil-na-temu-podatkova-ta-byudzhetna-polityka-ukrajiny-kontseptualni-zasady-teoriji-ta-praktyky-2
http://financial.lnu.edu.ua/news/vidbuvsya-kruhlyj-stil-na-temu-suchasna-mytna-polityka-ukrajiny-v-umovah-pohlyblennya-intehratsijnyh-protsesiv
http://financial.lnu.edu.ua/news/vidbuvsya-kruhlyj-stil-na-temu-suchasna-mytna-polityka-ukrajiny-v-umovah-pohlyblennya-intehratsijnyh-protsesiv


 Інформація про теми, які виконують у межах робочого часу викладачі, 

а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів. 

Наукова тема: «Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва 

у стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки» 

(номер державної реєстрації – 0116U001657, термін виконання 2016-2020 рр.), 

керівник – в.о. зав. каф. державних та місцевих фінансів д.е.н., проф. Ситник 

Н.С. 

У результаті виконання науково-дослідної роботи, за звітний період 

опубліковано монографію: Конкурентоспроможність національної економіки: 

фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., 

Ватаманюк-Зелінська У.З.,Петик Л.О.]; під заг. ред.. д.е.н. Ситник Н.С. – 

Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.  

У монографічному дослідженні: 

1. Розкрито суть поняття «фінансова стабільність» та розраховано значення 

інтегральних індексів фінансової стабільності фінансової системи України. 

Досліджено взаємозв’язки між фінансовою стабільністю та 

конкурентоспроможністю національної економіки. Розроблено системну 

сукупність цільових орієнтирів посилення фінансової стабільності та завдань 

зміцнення конкурентоспроможності економіки нашої держави, які також 

зорієнтовані і на досягнення стратегічних пріоритетів державної політики в 

аналізованій сфері. 

2. Розглядається антимонопольна політика як один з найважливіших 

компонентів економічної політики держави. 

3. Визначено основні напрями розвитку та ефективності становлення 

фінансової системи та фінансового ринку України,  узагальнено напрями 

удосконалення та  регулювання розвитку фінансового та фондового ринку 

України у контексті інтеграції в світове співтовариство. 

4. Визначено чинники підвищення стійкості фондового ринку, окреслено 

умови досягнення та збереження конкурентоспроможності сучасного ринку 

цінних паперів. Проведено аналіз наукових підходів до розкриття сутності 

структурованих фінансових продуктів 



5. Досліджено питання фінансової політики стимулювання конкуренції в 

системі підприємництва активізації інструментів фінансової політики 

стимулювання конкуренції (зокрема, звільнення на певний час від 

оподаткування окремих видів економічної діяльності, що не провадяться в 

Україні, застосування додаткових стимулів та обмежень (квоти, патенти та ін.), 

повноцінний перехід до електронного надання послуг для суб’єктів 

підприємництва, фінансування процедур з уніфікації форм звітностей і 

документів, впровадження електронного документообігу, стимулювання участі 

малих і середніх підприємств у модернізованих процедурах державних 

закупівель та запровадження публічної оцінки ефективності діяльності органів 

державної влади у цій сфері).  

6. Встановлено, що загрозу фінансово-економічній безпеці держави створює 

дестимулюючий вплив оподаткування на економічну активність суб’єктів 

господарювання, а також незаплановані втрати бюджету від недоотримання 

податкових надходжень. Виділено головні наслідки невиваженої податкової 

політики, які можуть генерувати загрози фінансово-економічній безпеці 

держави. Проведено аналіз структури доходів державного бюджету, що дало 

змогу дослідити роль кожного з інструментів фіскального регулювання 

економічної безпеки в Україні. Доведено, що фіскальне регулювання успішно 

може бути застосоване в Україні для посилення фінансово-економічної безпеки 

за допомогою таких заходів: зменшення рівня перерозподілу доходів через 

бюджет і позабюджетні фонди, тобто зниження високого фіскального 

навантаження на бізнес, підвищення ефективності видатків державного 

бюджету, удосконалення боргової політики уряду (пришвидшення виплат 

зовнішніх боргів і оптимізація запозичень на зовнішньому ринку, поступове 

переведення зовнішнього боргу у внутрішній, залучення фінансових ресурсів за 

якомога нижчою вартістю та страхування фінансових ризиків задля 

забезпечення стабільності і цілісності фінансової системи), удосконалення 

системи планування державного боргу, яка має передбачати проектування 

майбутньої заборгованості на декілька років, удосконалення системи 

податкового контролю, покращення системи нарахування та відшкодування 



ПДВ з державного бюджету (зміна бази нарахування ПДВ, мінімізація пільг для 

платників ПДВ тощо). 

7. Розроблено рекомендації щодо запровадження у практику реалізації 

фіскальної політики відносно нового інституційного механізму – фіскальної 

консолідації, як комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію бюджетних 

витрат, здійснення структурних реформ, збільшення надходжень до бюджету не 

тільки шляхом змін у системі оподаткування, а й за рахунок стимулювання 

економіки і бізнес; обґрунтовано всі можливі механізми, які уряд може 

застосовувати в процесі фіскальної консолідації. 

8. Розроблено фіскальні інструменти стимулювання сталого розвитку 

економіки, зокрема у контексті ревіталізації постпромислових територій, 

запропоновано вдосконалення регулюючого механізму оподаткування прямого 

та опосередкованого впливу з метою забезпечення зростання інвестиційної 

привабливості та конкурентоздатності депресивних територій.  

9. Розроблено рекомендації щодо підвищення фінансового потенціалу 

господарюючих суб’єктів шляхом покращення якості управління 

підприємствами у напрямі оптимізації фінансових  показників їх діяльності. 
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Опис найбільш ефективної розробки  
Науково-методичні положення стосовно вибору та формування інноваційної стратегії 

суб’єктів господарювання харчової промисловості на основі запропонованої матриці інноваційного 

потенціалу та мотивації щодо реагування на конкурентну ситуацію. 

Круглякова В.В. 

Для досягнення стійкого положення суб’єктів господарювання харчової промисловості на 

ринку, створення досконалої системи управління інноваційним потенціалом суб’єктів 

господарювання автором розроблено й обґрунтовано матрицю інноваційного потенціалу та мотивації 

щодо реагування на конкурентну ситуацію для визначення інноваційної стратегії суб’єкта 

господарювання, що передбачає вибір інноваційної стратегії.  

При формуванні матриці запропоновано визначати рівень інноваційного потенціалу та мотивації 

щодо реагування на конкурентну ситуацію за допомогою інтегральних показників. Для оцінювання рівня 

інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання харчової промисловості передбачено виділення 

економічної, організаційно-технічної, фінансово-інвестиційної й управлінської компонент, що, на відміну 

від існуючих, дає змогу комплексно розглянути процес формування інноваційного потенціалу 

господарюючих суб’єктів. Визначення рівня мотивації щодо реагування на конкурентну ситуацію 

ґрунтується на виокремленні таких індикаторів, як темп зростання інноваційної реалізованої продукції, 

загроза, яку інноваційна діяльність представляє традиційному виду діяльності, рівень взаємозв’язку 

інноваційного й існуючого виду діяльності та коефіцієнт, що враховує реакцію конкурентів внаслідок 

впровадження інновації та сприяє виробленню й ухваленню управлінських рішень для покращення 

стимулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. 

Дана матриця дає змогу визначити оптимальну інноваційну стратегію для суб’єкта 

господарювання та передбачає 4 варіанти стратегій: активна (прийняття/розвитку інновації, активні 

дії на ринку), активно-пасивна (активні дії на ринку або реалізація інновації, зміна її масштабів), 

пасивно-активна (фокусування на створенні і реалізації інновації або її ігнорування) та пасивна 

(низька мотивація до інновації, повільне зростання інноваційного потенціалу, впровадження 

інновацій є розтягнутим у часі). 

Такий підхід дає змогу підвищити якість ухвалення управлінських рішень, пов’язаних з 

ефективністю використання інноваційного потенціалу суб’єктами господарювання в процесі 

управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання. 

На сучасному етапі свого розвитку Україна переживає процес реформації в умовах ринкової 

економіки. Використання запропонованої автором методики дасть змогу підвищити роль 

інноваційного розвитку суб’єктів господарювання в економіці загалом, що, в свою чергу,  

забезпечить національний суспільно-економічний простір потужними можливостями зростання з 

високим інноваційним потенціалом. Це приведе до підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

господарюючих суб’єктів. 

Результати дослідження доведені до рівня науково-методичних та практичних рекомендацій і 

були прийняті до впровадження органами на регіональному рівні національної економіки, а також 

керівниками виробничих суб’єктів господарювання, ученими та викладачами в навчальному процесі 

– на локальному рівні. 

Основні науково-прикладні розробки та рекомендації впроваджено на регіональному рівні у 

діяльність управління аналізу та стратегічного планування департаменту економічної політики Львівської 

обласної державної адміністрації – науково-методичні рекомендації щодо використання принципів 

послідовно-паралельного підходу до управління інноваційним потенціалом на всіх рівнях 

господарювання (довідка № 1-11-3925 від 31.10.2017 р.); управління економічного розвитку та 



підприємництва департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації – 

науково-методичні рекомендації щодо вибору стратегії розвитку суб’єктів господарювання на основі 

матриці інноваційного потенціалу та мотивації щодо реагування на конкурентну ситуацію (довідка № 03-

2426 від 08.11.2017 р.). 

Науково-методичний підхід щодо підвищення ефективності управління інноваційним 

потенціалом, що передбачає для формування та вибору інноваційної стратегії використання матриці 

інноваційного потенціалу та мотивації щодо реагування на конкурентну ситуацію, використано у 

діяльності ТОВ “Молочна компанія “ГАЛИЧИНА” (довідка №53/05 від 16.02.2018 р.). 

Теоретико-методичні результати дослідження використовуються у навчальному процесі 

Львівського національного університету імені Івана Франка під час викладання дисциплін 

“Управління інноваціями”, “Управління інноваційним потенціалом” (довідка № 303-Н від 26.01.2018 

р.). 
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Опис найбільш ефективної розробки  

НАЗВА РОЗРОБКИ 

Податкове регулювання малого бізнесу в трансформаційній економіці України  

Автори: к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Клепанчук О.Ю. 

Основні характеристики, суть розробки: отримані в процесі дослідження наукові результати у 

сукупності на теоретичному та прикладному рівнях сприяють вирішенню комплексу питань, 

пов’язаних із формуванням засад теоретичного наукового підходу до здійснення процесу 

оподаткування суб’єктів малого бізнесу з притаманним їм комплексом фіскально-економічних 

відносин та системою податкових платежів. Удосконалено: систему критеріїв оцінювання економічної 

ефективності фіскально-економічної політики у сфері малого бізнесу, що акцентує увагу в напрямі 

підвищення ролі податків як важелів стимулювання та розширення обсягів підприємницької 

діяльності в основі реформування окремих елементів фіску – податкових ставок, баз оподаткування, 

пільг тощо; процедуру корпоративного податкового планування, яка враховує особливості фінансово-

господарської діяльності малих підприємств, структури фінансових ресурсів, джерел і напрямів їх 

використання в операційному процесі; механізм пільгового оподаткування малого бізнесу, який 

відрізняється тим, що є стратегічним заходом фінансової політики в умовах поетапного переходу від 

альтернативних до загальноприйнятої системи оподаткування; зміст принципів організації 

фіскальних відносин малих підприємств, що розглядається з позиції адекватності державним 

пріоритетам суспільного добробуту та вимогам трансформаційної економіки; 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. Порівняння зі світовими аналогами: оскільки 

економіка України ще переходить трансформаційні процеси, які будуть тривати довгий час і залежать 

і від законодавчої, нормативної бази то порівнювати із світовими аналогами неможливо. Розробки 

стосуються законодавчої і нормативної бази України. 

Економічна привабливість розробки: для просування на ринок, впровадження та реалізації, 

показники, вартість: результати наукового дослідження отримали подальший розвиток. А саме 

наукове обґрунтування системи показників, що, на відміну від існуючих, характеризує рівень 

податкового навантаження та ефективність корпоративного податкового планування;науково-

методичний підхід до інтегральної оцінки загального рівня фіскального навантаження на платників 

податків – суб’єктів малого бізнесу в контексті оптимізації об’єктів і джерел оподаткування з метою 

запобігання додатковому вилученню оборотного капіталу фірм на виконання податкових зобов’язань 

шляхом реструктуризації системи податків, зборів, платежів, що відносяться на валові витрати; 

класифікація та структуризація елементів фіскально-економічної системи для малого бізнесу, що 

вимагає базові показники для здійснення щорічного моніторингу системи оподаткування суб’єктів 

малого бізнесу, що, на відміну від існуючого, призводить до домінування податків на споживання над 

доходно-прибутковими платежами та податками ресурсно-майнової групи. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати 

результати розробки: Спілка споживчих товариств  у Львівській області, Державна фіскальна служба 

України у Валинській області, Атимонопольний комітет у Львівській області. 

Стан готовності розробки: впроваджено. 

Результати впровадження. довідка Антимонопольного Комітету України Львівського 

обласного територіального відділення № 07-1858 від 02.11.15 р.; довідка Головного управління ДФС 

у Волинській області № 1383/К/03-20-04-46 від 30.10.15 р.); довідка Спілки споживчих товариств 

Львівської області№ 01/87-04/14 від 07.01.2016 р. 



Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, 

словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; теми захищених 

та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій. 

Монографії  
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зростання в умовах глобалізації» [Текст] : [колективна монографія]. – Нюрнберг, Німеччина. 
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4. Бугіль С.Я. Реформа фінансової децентралізації в контексті пріоритетних трендів 

сталого розвитку територіальних громад України за умов євроінтеграційних процесів / 

С.Я. Бугіль // Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den 

Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. 

Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. – 

470 p. ‒ S. 282-291 (0,7 друк. арк.). 

5. Біттер О.А., Голинський Ю.О. Казначейське обслуговування бюджетів в Україні / 

О. А. Біттер, Ю. О. Голинський — Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2017 — 224 с. ІSBN 

978-966-2042-28-3 (особистий внесок – С.25-186) 

6. Sych O. Revitalization of postindustrial cities / O. Sych. - Beau Bassin: Lambert 
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04.04.18р. 

 

Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей) за 

результатами їхньої науково-дослідної роботи (у співавторстві / 

самостійних). 

- кількість наукових публікацій студентів у співавторстві: 

статті у співавторстві : 

1. Бугіль С.Я. Державний борг України: аналіз та напрямки оптимізації боргової 

політики держави / С.Я. Бугіль., М.Р. Пазак // Вісник Львівського торговельно-економічного 

університету. – Випуск 51. – 2016.‒ С. 86-92. (0,45 друк. арк., у т.ч. автора – 0,23 друк. арк.). 

2. Бугіль С.Я. Проблеми функціонування та шляхи покращення управління 

місцевими бюджетами / С.Я. Бугіль., Р.Р. Сеник // Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. – Випуск 51. – 2016. ‒ С. 144-149. (0,4 друк. арк., у т.ч. автора – 

0,2 друк. арк.). 

3. Ватаманюк-Зелінська У. З. Використання ризик-менеджменту в управлінській 

системі малого підприємства / У.З. Ватаманюк-Зелінська, Н.П. Дзюба // Інвестиції: практика 

та досвід. – 2016. – №6. – С. 26-30. 

4. Ватаманюк-Зелінська У. З. Удосконалення програмно-технічних комплексів 

Державної казначейської служби України на сучасному етапі її становлення / У.З. 

Ватаманюк-Зелінська, Г.Б. Руденко // Економіка і фінанси. – 2017. – №3. – С. 13-20. 



5. Голинський Ю. О., Шиманська І. О. Проблеми та шляхи вдосконалення 

казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів України / Ю. О. 

Голинський, І. О. Шиманська // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 

№12/2017. Ч.2. – Ужгород, 2017. – С. 169 – 172. (0,4 д.а.). (Index Copernicus - 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45413) 

6. Західна О. Р., Мидлик Ю. І., Шукатка Ю. П. Аналіз стану децентралізації в 

Україні та ризики, що виникають в процесі її впровадження  / О. Р. Західна, Ю. І. Мидлик, 

Ю. П. Шукатка  // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр.* 

/ НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ»; редкол.: В. 

С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2016. – Вип. 6 (122). – С. 31–34. (0,4 друк. арк.). 

7. О.Р. Західна Визначення фінансової стійкості місцевого бюджету, як основна 

умова забезпечення соціально-економічного розвитку регіону  / О.Р. Західна, О.Я. Паливода 

// Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал Економіка, Фінанси, Право. - № 12/3, 2016 

р. – Аналітик, 2016. – С.9-13(0,5 друк. арк.). 

8. Попович Д. В. Соціальне підприємництво як перспективний інструмент 

вирішення проблем сучасного суспільства [Текст] / Д. В. Попович, М.-С. Б. Баранова // 

Молодий вчений. – 2017. – №5. – С. 701–705. (0,58 д. а.). (Index Copernicus, РІНЦ, 

ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible) 

9. Попович Д. В. Аналіз індексу економічної свободи України серед країн світу 

[Текст] / Д. В. Попович, Ю. І. Мидлик // Молодий вчений. – 2017. – №5. – С. 706–708. (0,7 д. 

а.). (Index Copernicus, РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible) 

10. Сич О. А. Дискримінантний аналіз і його застосування в прогнозуванні 

банкрутства підприємства [Текст] / О. А. Сич, І. І. Калічак // Молодий вчений. — 2017. — 

№2. — С.333-339.  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/78.pdf 

(ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus). 

11. Сич О.А. Аналіз впливу інституційного середовища на розвиток малого та 

середнього підприємництва / О.А. Сич, І.І. Нітман // Проблеми і перспективи економіки та 

управління : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 2 

(10). – С.111-118(ScholarGoogle) 

12. Смолінська С.Д. Напрями розвитку підприємств України на інноваційній основі / 
С.Д. Смолінська, Б.А. Черевайко // Науковий журнал «Молодий вчений». - № 3 (43). - 

березень, 2017 р. – С. 840-844 (0,31 друк.арк.). РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, 

Research Bible, Index Copernicus. 

13. Смолінська С.Д. Розробка шляхів покращення фінансового стану банку в 

сучасних умовах / С.Д. Смолінська, Є.О. Терещук // Науковий журнал «Молодий вчений». - 

№ 1 (41). - січень, 2017 р. – С. 693-697 (0,31 друк.арк.) РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, 

CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.  

14. Татарин Н.Б., Войтович В.В. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого 

самоврядування / Татарин Н.Б., Войтович В.В. // Наукове періодичне видання «Науковий 

вісник Ужгородського національного університету». Серія «Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство», 2017. –  Випуск 11. – С. 159-163. Журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 32.42) (0,56 д.а.) 

15.  Татарин Н.Б., Голік В.І. Місцеві бюджети як основа самостійності місцевого 

самоврядування / Татарин Н.Б., Голік В.І. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Збірник наукових праць, 2017.  Випуск 23. – 

Частина 2. – С. 72-76. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus (ICV 2015: 33.27) (0,6 д.а.) 

16. Татарин Н.Б., Муляр В.І. Проблеми формування та використання коштів місцевих 

бюджетів / Татарин Н.Б., Муляр В.І. // Електронне наукове фахове видання «СХІДНА 

ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ». – Випуск 2 (07) 2017. – С. 111-115. – 

Електронний ресурс. – Режим доступу:  http://easterneurope-ebm.in.ua/index.php/7-2017-ukr 

(0,4 д.а.) 
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17. Ярема Я.Р. Актуальні проблеми справляння непрямих податків в Україні та їх 
реформування в контексті євроінтеграції / Я.Р. Ярема, І.Д. Базюк // Вісник Хмельницького 

національного університету. – № 1 (244), 2017. – С. 214 –219. (0,5 д.а.) 

18. Ясіновська І.Ф. Підвищення ефективності управління ризиком ліквідності банків 

в умовах фінансової нестабільності /І.Ф. Ясіновська, Н.В. Смаль // Інноваційна економіка : 

Науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2017. – № 1-2 [67]. – С. 133–136 (Index 

Copernicus). 
 

тези доповідей у співавторстві: 

1. Західна О.Р., Щур О.С., Шукатка Ю.П. Реформа бюджетної децентралізації в 

Україні: сутність та результати проведення / Наукові економічні дослідження: теорії та 

пропозиції: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Запоріжжя, 24-25 березня, 2017 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. 

– Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. – С. 96-99 – (0,1 друк. арк.). 

2. Західна О.Р., Щур-Живко О.С., Спалиляк М.В. Соціальна сфера України: 

сучасний стан та проблеми розвитку // Теорія і практика стратегічного розвитком галузевих і 

регіональних суспільних систем (Івано-Франківськ, 11-13 жовтня 2017 року): Матеріали VI 

Міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2017 р. : Іфано-

Франківський національний технічний університет нафти і газу. – 221-224 с. 

3. Сич О.А.  Перспективи розвитку Інтернет-страхування/ О. Сич, Т. Пірановська // 

Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. 

семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] ІІ частина; за ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 

2017. – С.133-136. 

4. Сич О.А. Обов’язкове медичне страхування в Україні / О. Сич, М. Лев // 

Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. 

семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] ІІ частина; за ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 

2017. – С.91-94. 

5. Смолінська С.Д. Adjusting the socio-economic factors. Demand for tourist services / 

С.Д. Смолінська, О.Д. Гнаткович // Development of social and economic systems in a  global 

competitive environment. International scientific conference. -  Chisinau (Republic of Moldova), 

2016. –  Р. 139-143 (0,31 друк.арк.) 

6. Смолінська С.Д. Банківське страхування: нові виклики та можливості / С.Д. 

Смолінська, В.В. Барила // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V 

Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] /; За ред. Сич 

О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. – С.13-16. (0,25 друк.арк.) 

7. Смолінська С.Д. Страхування як технологія зменшення банківського ризику при 

видачі кредитів малим підприємствам / С.Д. Смолінська, Б.А. Черевайко // Страховий ринок: 

сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 

2017 р. м. Львів [матеріали] /; За ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. – С.182-184. (0,19 

друк.арк.) 

8. Смолінська С.Д. Шляхи покращення взаємодії страхових компаній та банківських 

установ / С.Д. Смолінська, Є.О. Терещук // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах 

глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] 

/; За ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. – С.182-184. (0,19 друк.арк.) 

9. Татарин Н.Б., Войтович В.В. Зростання доходів місцевих бюджетів – шлях до 

економічної самостійності регіону / Татарин Н.Б., Войтович В.В. // Таврійські економічні 

наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10-11 

лютого 2017р. У 2-х частинах. – Київ:  Таврійський національний університет імені В.І. 

Вернадського, 2017. – Ч. 2. – С. 110-113. (0,14 д.а.) 

10. Ярема Я.Р. Заходи стимулюючого впливу фіскальної політики держави на 
розвиток підприємництва / Я.Р. Ярема, О.Є. Дяковська // Збірник тез звітної наукової 

конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік 



(електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 

лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 282 с. (0,25 д.а.) 

11.  Ясіновська І.Ф. Страхування фінансових ризиків як фактор забезпечення 

фінансових ресурсів підприємства / І. Ясіновська, Л.Врублевська // Матеріали V 

Міжнародного наукового семінару «Страховий ринок: сучасні виклики в умовах 

глобалізації» (18-19 травня 2017 р.). – м. Львів : ЛНУ, ч. І, 2017. – с. 121-123. 

 

- кількість самостійних наукових публікацій студентів: 

тези доповідей: 

1. Врублевська Л. Оцінка та шляхи забезпечення фінансової стійкості підприємства / 

Л. Врублевська // Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку: збірник тез 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 67 річниці від дня 

народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського. – Дубляни, 2018. – С. 120-

121. 

2. Янчак М. Ліквідність та платоспроможність як важливі чинники запобіганню 

банкрутству підприємства / М. Янчак // Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи 

розвитку: збірник тез Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

присвяченої 67 річниці від дня народження д.е.н., професора Петра Степановича 

Березівського. – Дубляни, 2018. – С. 120-121. 

3. Степанюк Л. Зарубіжний досвід проведення децентралізації та можливості його 

застосування в Україні /  Л. Степанюк  // Децентралізація влади в Україні: виклики та 

можливості для громад міст обласного значення : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 01 

лист. 2017 р., (ПДАА, м. Полтава). – Полтава : Дивосвіт, 2017. – С. 83-85. 

4. Пазак М. Стратегічне управління підприємством в умовах трансформації економіки 

України /  М. Пазак  // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: 

матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 7 груд. 2017 р., Частина 2 – Луцьк: 

РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 248-250. 

5. Цап Г. Проблеми та особливості іноземного інвестування в Україні /  Г. Цап  // 
Сучасна митна політика в умовах поглиблення інтеграційних процесів: Збірник тез 

доповідей та матеріалів учасників круглого столу студентського Науково-практичного 

гуртка митної справи кафедри державних та місцевих фінансів. – 27 березня 2018 р. – Львів: 

ФУФБ, 2018. – С. 104-106. 

6. Смолин О. Актуальні проблеми контролю складання та виконання кошторису 

бюджетної установи /  О. Смолин  // Податкова та бюджетна політика України: 

концептуальні засади теорії та практики : матеріали Круглого столу за участю студентів 

наукового гуртка “Податковий простір” кафедри державних та місцевих фінансів, студентів 

Львівського інституту ДВНЗ “Університету банківської справи”, студентів Львівського 

торговельно-економічного університету  – 21 листопада 2017р. – Львів : ФУФБ, 2017. – С. 

141-143. 

7. Башнянин О. Інвестування грошей в Україні: ризики та переваги /  О. Башнянин  // 

Шляхи подолання проблем ведення бізнесу в Україні у часі економічних реформ: науково-
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51. Кук М.І. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК РЕГУЛЯТОР СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВИ 

52. Левицька І.П. ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ У СЕКТОРІ ФІНАНСІВ В УМОВАХ 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ 

53. Матківська Д.В., Артим Л.О. СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ 

ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ 

54. Мидлик Ю.І. ЗАГРОЗИ ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В 

УКРАЇНІ У 2017 РОЦІ 

55. Муляр В.С. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

56. Наврусевич Ю.В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФОНДОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  

57. РОЗВИТКУ 

58. Наврусевич Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В  

59. СУЧАСНИХ УМОВАХ 

60. Пупко І.В. БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: «ЖИТТЯ» ЧИ «СМЕРТЬ» 

МАЛИХ І ВЕЛИКИХ МІСТ? 

61. Руденко Г.Б. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 

ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ 

РОЗВИТКУ 

62. Самбірська О.Р. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В 

УКРАЇНІ 

63. Сеник Р.Р. ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ 

МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ МІСТА ЛЬВОВА 

64. Сніжко А.А. ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

65. Снітко С.О. БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВИ 

66. Степанюк Л.І., Смолин О.І. 
67. Трачук С.О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ 

ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ 

68. Ференчак Я.І. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА РЕФОРМА ЯК ІНСТРУМЕНТ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

69. Хміль С.З. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В 

УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

70. Черковська Ю.Б. ОФШОРНІ ЦЕНТРИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО 

ОПОДАТКУВАННЯ 

71. Школик Х.В. ВПЛИВ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ НА 

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

72. Щур О.С., Шукатка Ю.П. РЕФОРМА БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В 

УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ  

73. ПРОВЕДЕННЯ 

74. Юрків В.М. РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В ВРОПЕЙСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 

75. Юрович А.М. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ 

76. Юрченко К.О. СУЧАСНИЙ СТАН ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ  

77. Ярмощук Олександр ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ  

78. РЕСУРСІВ 

79. Мидлик Ю.І. «EU EXPORT HELPDESK» – ШЛЯХ УКРАЇНСЬКИХ 

ЕКСПОРТЕРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ 



80. Баранова М.С. Б. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В ЄС 

ЧЕРЕЗ ФІНАНСУВАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА 

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

81. Трохімчук Д.В., ВПЛИВ РЕФОРМУВАННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ НА 

ЗОВНІШНЮ ТОРГІВЛЮ УКРАЇНИ 

82. Бицька Л.О. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИКТУ ТА СТАН МИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

83. Галань Н.Р. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

84. Субицька Д. МИТНІ СОЮЗИ СВІТУ ТА УКРАЇНА 

85. Врублевська Л.О. МИТНА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

86. Колотюк О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

87. Гельмак М. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСУ МІЖ МИТНИМ 

КОНТРОЛЕМ І СПРОЩЕННЯМ ПРОЦЕДУР  

88. МИТНОЇ ТОРГІВЛІ 

89. Репета М. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МИТНОЇ 

СПРАВИ В УКРАЇНІ 

90. Алимов О.С. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 

91. Блискун О.З. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 

УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО В 

УКРАЇНІ 

92. Дьокіна К.І. МИТНИЙ ПОСТ- АУДИТ В УКРАЇНІ 

93. Клименко М.В. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР 

94. Кобзарук І.І. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 

95. Корнійчук В.В. ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУР 

МИТНОГО КОНТРОЛЮ 

96. Козак С. І. МІЖНАРОДНІ ІНДЕКСИ ТА РЕЙТИНГИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ 

97. Мельник Н.П. ПОНЯТТЯ "МИТНІ ПРОЦЕДУРИ" ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 

ЗДІЙСНЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО МИТНОГО КОДЕКТУ УКРАЇНИ 

98. Моргун С.І. ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 

МИТНИХ ПРОЦЕДУР 

99. Спалиляк М.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК КРИТЕРІЙ 
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100. Джуган Л.Б. УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ В НАЗЕМНИХ ПУНКТАХ 

ПРОПУСКУ 

101. Дзюба Н. ТРАНСФОРМАЦІЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, НА ШЛЯХУ ДО 

ЧЛЕНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

102. Григоренко О.Ю. МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЗАЛІЗНИЧНИХ ПРИКОРДОННИХ СТАНЦІЙ 

103. Лев М.М. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ У МИТНІЙ СПРАВІ 

104. Мельник І.В. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МИТНІЙ СЛУЖБІ 

УКРАЇНИ 
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108. Снітко С.О. АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА 

СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «МИТНА ПРОЦЕДУРА» 

109. Степанюк Л.І. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

110. Омелян Н.І. МИТНИЙ РИЗИК ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ 

ДЕРЖАВНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В МИТНІЙ ГАЛУЗІ 

111. Волос І.І. СУЧАСНА МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

112. Юркевич Г.І. ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ В МИТНІЙ СПРАВІ ТА 
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114. Щудло У.М. ВВІЗНЕ МИТО НА ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ УКРАЇНИ 

 

 Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. – 

Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 450 с. включає 150 самостійних 

публікацій студентів 

 

 Участь студентів у міжнародних (за межами України) заходах і 

програмах (конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках; освітніх 

проектах, програмах обміну студентами, програмах міжнародних обмінів з 

отриманням двох дипломів тощо). 

Назва заходу, програми Країна Кількість 

залучених 

студентів 

Результат 

участі 

1 2 3 4 

ІV Міжнародна науково-практична 

конференція «Наукові економічні 

дослідження: теорії та пропозиції» 

Україна. м. Запоріжжя,  

24-25 березня, 2017 

року 

1 Опубліковано 

тези 

VI Міжнародна науково-практична 

конференція «Теорія і практика 

стратегічного розвитком галузевих і 

регіональних суспільних систем» 

Україна. м. Івано-

Франківськ,  

11-13 жовтня 2017 

року 

1 Опубліковано 

тези 

V Міжнар.науково-практичн. 

семінар «Страховий ринок: сучасні 

виклики в умовах глобалізації» 

Україна. м. Львів,  

18-19 травня 2017 р. 

6 Опубліковано 

тези 

International scientific conference  

«Development of social and economic 

systems in a  global competitive 

environment» 

Chisinau (Republic of 

Moldova), 2016 

1 Опубліковано 

тези 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Таврійські економічні 

наукові читання» 

Україна. м. Київ,  

10-11 лютого 2017р. 

1 Опубліковано 

тези 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційні тенденції 

Україна. м. Івано- 

Франківськ, 17 жовтня 

3 Опубліковано 

тези 



сьогодення в сфері природничих, 

гуманітарних та точних наук» 

2017 року у  

ІІ Міжнародна студентська 

інтернет-конференція «Стан та 

перспективи розвитку обліку, 

аналізу, контролю і оподаткування 

в умовах поглиблення 

євроінтеграційних процесів» 

Україна. м. Львів,  

29-30 березня 2017 р. 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ VІ 

 

Виховна робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виховна робота на кафедрі державних та місцевих фінансів проводиться 

у відповідності до основних положень Концепції національного виховання і 

відповідно до затвердженого плану роботи кафедри. План виховної роботи 

кафедри передбачав: 

• національно-патріотичне виховання; 

• трудове (професійне) виховання; 

• фізично-оздоровче виховання; 

• художньо-естетичне виховання; 

• морально-правове виховання; 

• художньо-естетичне виховання; 

• екологічне виховання; 

• організаційні питання; 

• профілактика шкідливих звичок серед молоді. 

Обов’язки порадників академічних груп виконували такі викладачі 

кафедри:  

– Ватаманюк-Зелінська У.З. (група УФФ-23);  

– Голинський Ю.О. (група УФР-41с); 

– Дубик В.Я. (УФФ-53с, УФФМ-62с); 

– Західна О.Р. (група УФФ-41с); 

– Петик Л.О. (група УФФ-42с); 

– Попович Д.В. (група УФФ-43с); 

– Шушкова Ю.В. (група УФФ-22); 

– Дуб А.Р. (група УФР-51с); 

– Сич О.А. (група УФФ-13с); 

– Ясіновська І.Ф. (група УФФ-14с). 

Провідну роль у процесі виховання молоді відігравало виховне навчання, 

реалізоване викладачами кафедри передусім через зміст навчальних предметів. 

Викладачі кафедри застосовували сучасні форми і методи виховної роботи зі 

студентами також і у позанавчальний час, організовували цікаві та пізнавальні 

виховні заходи. 



Протягом навчального року викладачі кафедри брали участь у виховних 

заходах університету та, зокрема, факультету управління фінансами та бізнесу . 

такими заходами, наприклад, був концерт до Дня працівника освіти та інші 

заходи. Також порадники академічних груп працювали в групах та 

удосконалювали взаємодію зі студентами, проводячи виховні години, виховні 

бесіди та неформальне спілкування.  

У напрямі підвищення кваліфікації та професійного рівня і навичок 

порадники академічних груп кафедри протягом навчального року брали участь 

у роботі ради порадників, де відбувався обмін досвідом, обговорення 

актуальних проблем виховання молоді та пропозицій щодо покращення 

співпраці зі студентами. Порадники академічних груп також відвідували 

студентський гуртожиток, де знайомилися з умовами проживання студентів. 

Викладачі кафедри особливу увагу приділяли громадянському аспекту 

виховання молоді, акцент на який постійно ставився у спілкуванні зі 

студентами. Це проявлялося у прищепленні студентам любові до рідного краю 

та його традицій, поваги до державної символіки, а також вшануванні пам’яті 

видатних українських політичних діячів, письменників, діячів культури. Ця 

тематика була важливою частиною тематичних виховних годин та бесід зі 

студентами.  

Особлива увага звертається на національно-патріотичне виховання 

студентів. Проводяться систематичні огляди преси в академічних групах з 

метою інформування студентів про суспільно-політичну, економічну та 

культурну ситуацію в Україні. Також проводяться виховні заходи з метою 

формування національно-патріотичних поглядів, виховання почуття 

патріотизму, національної свідомості, громадянської відповідальності за долю 

рідної землі; виховання мовної культури; шанобливого ставлення до 

національних традицій, звичаїв, обрядів, культури, історії рідного народу. 

У напрямі патріотичного виховання молоді порадники академічних груп 

разом зі студентами прийняли участь у громадському віче “Ні “виборам” в 

Криму”. 18 березня 2018 р. на площі біля пам’ятника Т.Г. Шевченку, де 

відбулося відбулось громадське віче “Ні “виборам” в Криму!”. 



 

 
 

Незважаючи на негоду, на громадську акцію, аби виявити свою свідому 

українську позицію, прийшли сотні небайдужих, у тому числі керівництво, 

викладачі та студенти факультету управління фінансами та бізнесу. 

 
  

До присутніх звернувся український військовий, морський офіцер, 

капітан ІІ рангу запасу військово-морських сил Збройних Сил України, 

заступник голови Спілки офіцерів України в Севастополі, громадський діяч та 

актор Тимур Баротов. “Сьогодні в Криму чиниться черговий злочин Кремля. І 

ми всі є його свідками. Злочин, наслідком якого стане міжнародний суд та 

міжнародний трибунал. Те, що ми сьогодні зібрались тут, на ще один крок 

наближає нас до перемоги”. 

“Ми мусимо розуміти, що гібридна війна – це не лише військові дії, це 

інформаційна війна. Наше з вами завдання – донести до міжнародної спільноти 

правду. Україна про Крим не забула. Це наша невід’ємна частина”, – наголосив 

Юрій Яценко, колишній політв’язень, радник Міністра закордонних справ 

України, юрист. 
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Порадники академічних груп кафедри особливу увагу приділяють 

психологічній адаптації студентів-першокурсників до нових для них умов 

навчання. У цьому напрямі варто відмітити захід щодо участі студентів 1-го 

курсу у психологічному тренінгу «Адаптація студентів-першокурсників» за 

сприяння та участі порадників академічних груп кафедри державних та 

місцевих фінансів, який відбувся у вересні 2017 року.  

У цьому ж напрямі у вересні 2017 р. відбулась лекція-практикум у 

наукову бібліотеку Університету. Щороку Наукова бібліотека Університету 

проводить лекції-практикуми для студентів першого курсу з метою 

ознайомлення із правилами роботи Бібліотеки, фондами, каталогами та 

інформаційними ресурсами. Студенти факультету управління фінансами та 

бізнесу вже скористались нагодою і дізнались про історію бібліотеки, 

найдавніші та найцінніші книги, які знаходяться у фондах, побачили неймовірні 

розписи Ю.Буцманюка, а також довідались про усі можливості, які надає 

сучасна бібліотека. 
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Такі заходи мають надзвичайно важливе значення, оскільки завдяки їм 

вчорашні абітурієнти мають змогу переформатувати своє уявлення про 

навчальний процес в університеті та легше звикнути до нього. 

Поряд із національно-патріотичним та громадянським вихованням 

порадники академічних груп допомагають студентам зробити їх дозвілля 

цікавим та різноманітним. Зокрема, за участі та сприяння порадників у жовтні 

2017 року студенти брали участь у концертній програмі «Вернісаж талантів»; у 

листопаді 2017 року - у концертній програмі до Дня студента; у лютому 2018 

року - у концертній програмі до Дня закоханих; у квітні 2018 року - у змаганнях 

з КВК серед студентів факультету до Дня гумору. 

Так, до Дня Універститету та Дня працівника освіти був організований і 

проведений концерт, де студенти виконували українські пісні на різноманітну 

тематитику, танцювали вальс та народний танець, веселили гостей та 

викладачів сценками зі студентського життя та демонстрували невеличке відео 

з фотографіями студентів та викладачів. І все це було в подарунок 

викладачам…! 

Студенти є учасниками колективів художньої самодіяльності та беруть 

активну участь у підготовці заходів культурно-виховного характеру: у 

підготовці і проведенні зустрічі з випускниками попередніх років, організації 

посвяти в студенти першокурсників, до Дня студента, до Дня святого 

Валентина та театралізованих свят у традиціях українського фольклору. 

Студенти є  учасниками драматичного гуртка «Золоте слово».  

 Щороку студенти святкують День студента (17 листопада 2017р.), 

організовуючи в різному форматі концерти. 

 



 

 
 

Про те, що молодь поряд із студентськими буднями не забуває й за 

українські традиції, а саме напередодні святого Андрія, на факультеті за 

сприяння порадників академічних груп  проводять щороку традиційні гадання, 

де дівчата підтримали добру стару українську традицію гадати на свого 

судженого. 

 

 

Студенти за сприяння порадників та адміністрації факультету беруть 

участь у цікавих заходах, які сприяють розширенню їх кругозору. Саме такою 



стала захід студентська фотовиставка “Цікавинки рідного краю”, яка відбулася 

19 березня 2018 року на факультеті. 

Мета фотовиставки – розвиток творчого потенціалу студентської молоді, 

які засобами фотомистецтва прагнули відобразити неперевершену красу 

рідного краю, її історико-культурні перлини, а також передати свою любов та 

відданість Україні. 
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У заході взяли участь студенти першого та другого курсів. Які пам’ятки 

слід оглянути в Україні? Куди варто вирушити в мандрівку? Саме на ці 

запитання спробували відповісти студенти, адже через свої фотороботи вони 

намагались донести до присутніх такий образ України, яким його сприймають 

сучасні молоді українці, чим цікавляться та чим дорожать. 

З нагоди Великодня студенти-активісти факультету організували у 

Ботанічному саду ЛНУ ім. І.Франка народні гуляння «гаївки». 

Студенти також активно займаються спортом: у волейбольній секції – 

Волошин Ганна, Пукас Олег; баскетболом – Бірбан Надія, Юрків Вікторія, 

Сніжко Анастасія, Пікулик Тетяна; пауер-ліфтинг – Прокоп’як Степан. 
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Стасишин Назар, студент групи УФФ-41с грає за футбольну команду 

«Карпати» прем'єр ліга ю21, захисник. 



 

 

Порадники  груп Ватаманюк-Зелінська У.З. (група УФФ-23), Голинський 

Ю.О. (група УФР-41с), Дуб А.Р. (група УФР-51с), Дубик В.Я. (УФФ-53с, 

УФФМ-62с), Західна О.Р. (група УФФ-41с), Петик Л.О. (група УФФ-42с), 

Попович Д.В. (група УФФ-43с), Шушкова Ю.В. (група УФФ-22), Сич О.А. 

(група УФФ-13с),, Ясіновська І.Ф. (група УФФ-14с) організовували виховну 

роботу згідно запланованих заходів в напрямах: організаційна робота, 

національно-патріотичне виховання, морально-правове виховання, художньо-

естетичне виховання, трудове виховання, фізично-патріотичне виховання, 

екологічне виховання, профілактика шкідливих звичок та правопорушень. 

Проведено на рівні академічних груп такі виховні заходи: 

– Петик Л.О. Тематичний вечір: «Вшанування пам’яті Лесі Українки «Я 

буду вічно жити»; 

– Попович Д.В. Тематична виховна година на тему «Профілактика 

адиктивної поведінки студентів»; 



– Дубик В.Я. Тематична виховна година на тему: «Григорій Сковорода – 

обличчя української історії». До 295-річчя українського просвітителя та 

філософа.; 

– Західна О.Р. Тематична виховна година на тему: «Молода сім’я» з питань 

підготовки молоді до сімейного життя; 

– Голинський Ю.О. Тематична виховна година на тему: «Шкідливий вплив 

тютюну та наркотиків на організм людини»; 

– Шушкова Ю.В. Тематична виховна година на тему: «Зупинимо СНІД, 

доки він не зупинив нас», присвячену Дню боротьби зі СНІДом. 

– Сич О.А. Тематична виховна година на тему: «Герої нашого часу – 

учасники АТО»; 

– Луців Л.М. Тематична виховна година на тему: «IV Універсал 

Української Центральної Ради – шлях до незалежності УНР» (До 100-

річчя від дня прийняття); 

– Ясіновська І.Ф. Тематична виховна година на тему: «Олесь Гончар – 

сівач прекрасного і мудрого». До 100-річчя письменника, літературного 

критика, громадського діяча. 

– Бугіль С.Я. Тематична виховна година на тему: «Формування соціальної 

відповідальності у випускників ВНЗ» 

Доцент кафедри державних та місцевих фінансів Шушкова Ю.В. 3 

листопада 2017 року в рамках проекту “Дні фінансової обізнаності” 

організувала екскурсію “Історія гривні” студентам 2 курсу спеціалізації 

“Фінанси, митна та податкова справа”. 
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Під час екскурсії студенти продивились ролик кампанії «Гривня – наш 

символ», з якого дізнались про історичний та символічний зміст кожної 

банкноти з номінального ряду української валюти, переглянули експонати 

Музею грошей Національного банку України, серед яких – київські і 

чернігівські гривні, златники і срібляники князя Володимира Великого, перші 

українські банкноти 1917-1921 років, карбованці і гривні незалежної України, 

особисто перевірили всі елементи захисту оновленої серії банкнот НБУ та 

ознайомились з новинками технологічної зони cashless від компанії VISA. 
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Особливе зацікавлення у студентів викликала колекція пам’ятних та 

ювілейних монет НБУ. Адже монета – це не лише грошовий еквівалент, а й 

носій історичної, політичної та культурної інформації про епоху, яку вони 

представляють. У колекції зібрані монети, що присвячені видатним 

особистостям, історичним подіям, знакам зодіаку, а також монети, присвячені 

саме Львову та Львівській області. 
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Даний захід розширив коло знань студентів щодо історичного становлення й 

еволюційного розвитку грошей в Україні та допоможе їм при освоєнні фахових 

дисциплін у майбутньому. 

Також Шушковою Ю.В. була проведена тематична виховна година на 

тему: «Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас», присвячену Дню боротьби зі 

СНІДом. Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу стало світовою соціальною 

проблемою і вимагає консолідації зусиль медицини, громадськості та кожної 

людини зокрема. В історії є багато прикладів епідемій важких хвороб, які 

поборола медицина, однак синдром набутого імунного дефіциту (СНІД) - 

унікальне явище. Усім відомо, що недуга може поразити кожного, але її можна 

уникнути. Проте з кожним роком вірус продовжує вражати все більше людей в 

усіх країнах. Саме це питання і обговорювалося протягом виховної години. 

Студенти вислухали доповідь порадника та активно долучилися до обговорення 

проблематики поширення хвороби в світі та в Україні. 

Порадник Попович Д.В. провела тематичну виховну годину на тему 

«Профілактика адиктивної поведінки студентів». Обговорюване питання було 

підняте у зв’язку із необхідністю забезпечення ефективної організації 

профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді, відповідно до чого 

актуальними стають питання професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до такого роду діяльності. Відповідно до цього реалізація головних 

компонентів такої підготовки неможлива без розробки ефективної моделі 

технології такої діяльності. У свою чергу, продуктивність та мобільність 
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профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді буде залежати від 

правильної побудови, а також грамотного застосування соціальними 

педагогами такої технології на практиці. 

Молоді українці повинні знати і шанувати видатних земляків. Саме у такому 

руслі за сприяння порадника Дубик В.Я. була проведена тематична виховна 

година на тему: «Григорій Сковорода – обличчя української історії» - до 295-

річчя українського просвітителя та філософа. 

Україна - це особистості, які формують обличчя її історії. "Від бідних бідний 

народився, нужду підклав, нуждою вкрився", - ці слова дуже влучно 

характеризують життя найвидатнішого українського філософа 18 століття, 

просвітителя, письменника, педагога, музиканта та співака Григорія Сковороди. 

Лев Толстой, для якого не існувало авторитетів, писав про Григорія Сковороду: 

"Багато в його світогляді є дивовижно близького мені. Я недавно іще раз його 

перечитав. Мені хочеться написати про нього. І я це зроблю. Його біографія, 

мабуть, ще краща за його твори, але які гарні й твори!" 

Один із афоризмів філософа - «Освіченість, милосердя, великодушність, 

справедливість, постійність і цнотливість — ось ціна наша і честь!» - говорить 

сам за себе про цю видатну постать. Глибоке ознайомлення з цим видатним 

мислителем не залишає байдужими серця молоді, тому проведення виховних 

заходів на відповідну тематику є надзвичайно корисним елементом виховання 

підростаючого покоління. 

«Герої нашого часу – учасники АТО» під такою назвою відбувся 

виховний захід за участі студентів групи УФФ-13 с та куратора групи к.е.н., 

доц. Сич О.А. 18 жовтня 2017 року.  



 

 

Метою патріотичного виховання студентської молоді є прищеплення 

любові до Батьківщини, формування патріотичної свідомості, бажання стати 

гідними громадянами України. 

Студенти дискутували щодо портрету сучасного героя та рис, які йому 

притаманні: вірності, незламності, мужності, наполегливості, патріотизму, 

почуття власної гідності, жертовності. 

Під час демонстрації фільму про героїв АТО пролунала поезія Зоряни 

Макаренко «Україно, живи! Україно, вставай!» прочитана ровесницею 

студентів. Цей твір став офіційним відеороликом до Дня Захисника України та 

продемонстрував ставлення сучасної молоді до подій на Сході України. 

 
 

Завершили захід розповіддю студента групи Романа Чорного, чий батько 

перебував в добровольчому загоні в зоні АТО та продовжує службу за 

контрактом в Збройних Силах України. 
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Українські воїни – справжні герої, які пройшли пекло, ризикували життям 

заради нашого майбутнього, продовжують залишатись на захисті мирного 

сьогодення нашої держави. 

Порадником четвертого курсу Західною О.Р. була проведена тематична 

виховна година на тему: «Молода сім’я» з питань підготовки молоді до 

сімейного життя. В наш час актуальним постає вивчення молодої сім'ї, адже від 

того, як буде відбуватись її становлення і розвиток на початкових етапах 

спільного життя, залежатимуть подальші сімейні стосунки та життя, що має 

вплив на розвиток суспільства в цілому. Віковий стан молодої сім'ї згідно із 

Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 

в Україні такий: молода сім'я - це подружжя, в якому вік чоловіка та дружини 

не перевищує 35 років, або неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років. 

Останнім часом в Україні в середовищі молодих сімей спостерігається 

багато розлучень. Розпаданню шлюбів сприяють як матеріально-економічні, 

житлово-побутові умови, так і соіально-психологічна, психолого-педагогічна 

непідготовленість молоді до сімейного життя, невміння розв'язувати сімейні 

проблеми і запобігати конфліктним ситуаціям, відсутність знань, необхідних 

для молодого подружжя, що, як наслідок, може призвести до негативних 

стосунків між молодим подружжям. 

Створення сім'ї - не тільки радісна подія, а й клопітка робота, а також 

випробування: важко пристосовуватись до звичок свого нового партнера, 

завжди хочеться його перевиховати, «підлаштувати «на свій лад. Адже так 

хочеться щоб кохана людина була ідеальною (-им). Правильні та гнучкі 

відносини утверджуються, на жаль, коли молоде подружжя зробить достатньо 

помилок і їм доведеться визнати, що вони вчинили нерозсудливо. Таке 

усвідомлення приходить із досвідом, а інколи й пізно, коли шлюб уже не можна 

врятувати. Тому дуже важливо на першому етапі подружнього життя знайти те 

взаєморозуміння, яке потрібне для подальшого нормального життя, виробити 

таку ефективну стратегію поведінки в складних ситуаціях, яка буде допомагати 

в подальшій адаптації подружжя до сімейного життя. Отже, в сучасних умовах 

розвитку суспільства проблема становлення молодої сім'ї з кожним днем 



набуває все більшої актуальності, особливо в перехідний період, коли йде 

становлення нових цінностей. 

Студенти повинні розуміти, що рано чи пізно вони створять сім’ю і перед 

ними постане багато проблем. Тому важливо доносити до них цю інформацію, 

говорити з ними про інститут сім’ї, готувати їх до дорослого життя. Виховні 

заходи схожої тематики є надзвичайно важливими для них, а самі студенти з 

цікавістю обговорюють на них питання, які їх хвилюють. 

Голинський Ю.О., порадник групи четвертого курсу, провів тематичну 

виховну годину на тему: «Шкідливий вплив тютюну та наркотиків на організм 

людини». Ця тема є надзвичайно актуальною для сучасного суспільства та 

корисною в контексті виховання молоді, яка часто не може встояти перед 

спокусами, які їй пропонує світ. 

Куріння та його вплив на організм людини стають сьогодні соціальною і 

медичною проблемами. Доведено, що куріння тютюну є великою небезпекою 

для здоров'я і призводить до виникнення різних захворювань, які 

спричиняються до передчасної смерті людей. Виявляється, що смертність від 

раку легень серед курців у 20 разів вища, ніж серед тих, що не курять. Також 

курці в 13 разів частіше хворіють на стенокардію (захворювання серця) і в 10 

разів частіше — на виразкову хворобу шлунка. Як правило, курець живе на 6-8 

років менше, ніж його ровесник, який не курить. 

Нікотин — одна з найсильніших рослинних отрут, основна складова частина 

тютюнового диму. У чистому вигляді це безбарвна оліїста рідина неприємного 

запаху, гірка на смак. Вона добре розчиняється у воді, спирті, ефірі й легко 

проникає крізь слизові оболонки порожнини рота, носа, бронхів, шлунку. 

Давно вже став звичним плакат — "Крапля нікотину вбиває коня!" Ми часто 

не задумуємося над змістом цих слів. Але ж таки справді вбиває! Студенти на 

виховній годині міркували над цим питанням та жваво обговорювали цю 

проблематику. 

Порадник Бугіль С.Я. провела тематичну виховну годину на тему: 

«Формування соціальної відповідальності у випускників ВНЗ». Соціальний 

простір, у якому протікає життєдіяльність молоді, істотно розширюється. 



Активізується її включення в різноманітні соціальні відносини у процесі 

ускладнення діяльності, коли паралельно зростанню споживання інформації 

зростає усвідомлення необхідності приймати рішення з наростаючою мірою 

ризику та особистої відповідальності.  

У зв’язку з цим суспільство все більше турбує пізнє громадянське та 

соціальне становлення молоді. Спостерігається велика розбіжність між її 

інтелектуальним розвитком, ступенем її соціальної зрілості та досвідом у сфері 

соціальних відносин. Наявний у педагогіці досвід соціального розвитку 

підростаючого покоління «не спрацьовує» в сучасному соціумі. Про це свідчить 

аналіз підготовки випускників педагогічних вузів, що вказує на недостатню 

розвиненість у них тих соціальних якостей, без яких успіх у професійній 

діяльності може бути проблематичний. У даний час також визначилися нові 

тенденції в сучасній освіті, викликані вступом України у Болонський процес, 

ключовою ідеєю якого є реалізація компетентнісного підходу.  

Нове розуміння вищої професійної освіти в контексті компетентнісного 

підходу передбачає інтеграцію становлення компетентного фахівця з 

формуванням його як соціально відповідальної особистості, що відображено в 

нових вимогах до випускників вузів. Це актуалізує проблему соціального 

розвитку підростаючого покоління, і студенти розуміють це. Свідченням цього 

стала жвава дискусію, яка відбувалася протягом виховної години. 

До 100-річчя письменника, літературного критика, громадського діяча О. 

Гончара відбувся виховний захід  під назвою «Олесь Гончар ‒ сівач 

прекрасного і мудрого»  за участю студентів групи УФФ-14с та куратора 

групи к.е.н., доц. Ірини Ясіновської  у вівторок 3 квітня 2018 року. 

 



 
 

Є в долі кожної нації люди, яким відведено роль її творців, провідників. 

Імена цих людей записані в книгу історії кожного народу, вчинки їхні великі, 

непідвладні ні часу, ні злому слову. До таких людей, геніїв нашої історії й 

культури, належить Олесь Терентійович Гончар. Письменник, який незмінно 

стоїть в авангарді української літератури, суспільної думки нашої доби. 

 

Студенти пригадали основні етапи життя та творчості О. Гончара, його 

громадянську та життєву позицію, роль митця в духовному відродженні нації. 

Мета виховного заходу: утвердження високих моральних цінностей, прагнення 

зберегти кращі надбання історії і культури. 

Також на факультеті було організовано участь академічних груп у 

конкурсі стінгазет. Провели такі екскурсії: «Середньовічний Львів. Історії 

кохання. (Площа Ринок і довкола неї)», «Австрійський Львів ( від Оперного до 

Академічної)», «Підземний Львів (підземелля домініканів і єзуїтів, аптека-

музей)», «Личаківський некрополь: легенди і славетних львів'ян», «Кавовий 

Львів (кавові історії львівських ресторацій)».  
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Загалом, усі порадники академічних груп організовували постійну 

співпрацю зі студентським самоврядуванням щодо участі груп у 

загальнофакультетських заходах. Згідно плану роботи кафедри державних та 

місцевих фінансів було передбачено розгляд питань щодо організації виховної 

роботи на кафедрі на основі звітів, підготованими та оформленими 

порадниками академічних груп кафедри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ 

 

Профорієнтаційна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вагомою складовою діяльності кафедри державних та місцевих фінансів є 

профорієнтаційна робота. 

Для забезпечення проведення якісної вступної компанії на 2018-2019 

навчальний рік працівниками кафедри проведено ряд профорієнтаційних 

заходів серед випускників шкіл м. Львова та Львівської області за активної 

участі вчителів, класних керівників, інших членів педагогічного колективу 

шкіл. Зокрема, була проведена агітаційно-інформаційна робота серед 

потенційних вступників: надалася інформація про факультет управління 

фінансами та бізнесу, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», спеціалізацію «Фінанси, митна та податкова справа»; 

ознайомлено з правилами прийому та програмами вступних випробувань. 

Вступники забезпечувались інформаційними матеріалами. 

Впродовж навчального року викладачі кафедри взяли участь у цілій низці 

заходів. Зокрема, в межах проведення профорієнтаційної роботи та з метою 

популяризації спеціалізації «Фінанси, митна та податкова справа» на 

факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного 

університету імені Івана Франка була проведена безкоштовна освітня програма 

«Бізнес ХХІ століття» для учнів старших класів.  

Участь у навчальних заняттях та заходах школи, що тривали впродовж 

двох місяців, взяли 107 слухачів з двадцяти шести навчальних закладів міста 

Львова. 

  



Учасники школи «Бізнес XXI століття» 

Назва навчального закладу 9 клас 10 клас 
11 

клас Р
а
зо

м
 

Львівська класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка - 1 - 1 

Львівська лінгвістична гімназія - 8 - 8 

Львівська академічна гімназія при НУ «Львівська 

Політехніка» 
- 4 - 4 

Технологічний коледж НУ «Львівська політехніка» - - (1) 1 

Львівський кооперативний коледж - - (1) 1 

НВК «ШКТ-ЛТЛ» 1 - - 1 

НВК ім. В. Симоненка - 3 - 3 

Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени 

Степанів 
- 16 - 16 

НВК «Школа-садок «Софія» - 6 - 6 

СЗШ №2 - 17 - 17 

СЗШ №3 - 2 - 2 

СЗШ №18 - - 1 1 

СЗШ №20 - 1 - 1 

СЗШ №21 - 1 - 1 

СЗШ №29 - 3 - 3 

СЗШ №32 - 2 - 2 

СЗШ №41 - 3 - 3 

СЗШ №42 - 2 - 2 

СЗШ №65 - - 4 4 

СЗШ №67 - 7 - 7 

СЗШ №75 - 5 2 7 

СЗШ №77 - 4 - 4 

СЗШ №82 - 4 1 5 

СЗШ №88 - - 1 1 

СЗШ №90 - 3 - 3 

СЗШ №93 - 3 - 3 

Разом 1 95 11 107 

 

Викладачі кафедри державних та місцевих фінансів факультету під час 

проведення навчальних занять ознайомили школярів з основними засадами 

створення та успішного ведення бізнесу, теоретичними і практичними 

основами митної та податкової справи, сучасними інноваціями у сфері 

фінансів. Значна увага була приділена світовому досвіду функціонування 



сучасного підприємництва. Відвідувачі школи дізналися багато цікавого про 

сучасні тенденції у бізнес-сфері, зокрема, що таке краудфандинг, франчайзинг, 

coaching, як використовувати хмарні середовища в бізнесі чи як працює 

реклама та socialmediamarketing (SMM). Заняття супроводжувалися великою 

кількістю ділових ігор та тренінгів, які викликали велику зацікавленість у 

майбутніх фінансистів. 

Робота в команді 

 Обговорення ділової гри        

 

 

 

 

 



Зацікавленість у майбутніх абітурієнтів викликали презентація власних 

бізнес-ідей  

 

        

 

 

 
 



 

По закінченні навчання школярі отримали іменні сертифікати 

 

Профорієнтаційна робота кафедри була спрямована не лише на учнівську 

молодь, а і на учнів коледжів, які мають можливість відповідно до свого 

освітньо-кваліфікаційного рівня продовжити здобувати вищу освіту. 

Викладачами кафедри були проведені зустрічі з майбутніми випускниками, які 

навчаються, як у місті Львові, так і в області, на яких мала місце популяризація 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та, зокрема, 

спеціалізації «Фінанси, митна та податкова справа».  

За ініціативи кафедри також була організована кампанія популяризації 

факультету управління фінансами та бізнесу, зокрема були розповсюджені 

інформаційні буклети щодо вступу як на бакалавра, так і на магістра на 

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація 

«Фінанси, митна та податкова справа». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 травня 2018 р.  зустріч із директором Департаменту економічної 

політики Львівської обласної державної адміністрації к.е.н. Филипівим Романом 

Степановичем. Тема доповіді “Сучасна Львівщина: політичний, фінансово-

економічний та суспільний устрій” охоплювала питання сьогоднішнього 

економічного стану та стратегій розвитку Львівської області, а також стосувалась 

ключових аспектів підвищення конкурентоспроможності її адміністративно-

територіальних одиниць. 

Цікавими для обговорення були питання ключових напрямів роботи 

Департаменту у сфері економічного та регіонального розвитку, стратегічного 

планування, промислової політики, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, публічних 

закупівель та супроводу інвестиційних проектів. Доповідач представив стратегічні 

орієнтири розвитку нашого краю. Студенти та викладачі висловили своє бачення 

можливих напрямів ефективних перетворень на Львівщині, які б дали змогу 

перетворити область в активного провідника євроінтеграційного курсу України, 

регіон гармонійного людського розвитку, інноваційноорієнтованої, інтегрованої в 

національний та світовий простір економіки та безпечного довкілля. 

 

 



4 травня 2018 року зустріч студентів 4-6 курсів спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» з представниками ПАТ 

«Кредобанк». 

Мета зустрічі – інформування студентів-випускників про можливості 

працевлаштування та залучення на роботу в Банк талановитих, успішних і 

перспективних молодих фахівців. 

         Під час зустрічі працівники відділу підбору та адаптації персоналу ПАТ 

«Кредобанк» розказали студентам про програму працевлаштування Absolvent, 

про можливості студентів старших курсів почати працювати у даній програмі 

та побудувати кар’єру. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 16 травня, у рамках ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ–

2018  лекція-диспут із представником консалтингової фірми, членом комітету 

зовнішньоекономічної діяльності Львівської торгово-промислової палати, к.е.н. 

Тодощуком Андрієм Васильовичем. Тема диспуту “Управління митними 

ризиками”. Зустріч організовано кафедрою державних та місцевих фінансів 

для студентів, що здобувають фах за спеціальністю «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

У виступі Тодощука А. В. йшлося про міжнародні норми та стандарти 

щодо застосування системи управління ризиками, а також їх розвиток в 

Україні. 

Доповідач представив цікаві факти, що стосуються практичної діяльності 

митних органів за кордоном та в Україні, зокрема щодо сучасних підходів до 

управління ризиками (внутрішні організаційні заходи та налагодження 

взаємодії), автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), 

індикаторів та профілів ризиків. 

 

 

  



 3 травня 2018 року був проведений семінар-тренінг „Підготовка і 

проведення презентації захисту кваліфікаційної (магістерської) 

роботи”. Даний семінар-тренінг дозволить студентам самостійно 

підготуватися до захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи. Організатором 

і тренером заходу стала к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих 

фінансів Бугіль С.Я. 

Студенти були ознайомлені із вимогами до змісту виступу на захист 

кваліфікаційної (магістерської) роботи та порядком проходження захисту, 

розглянули перелік і зміст документів, необхідних на захист та вивчали усі 

деталі складання плану і структури доповіді. 

Тренер акцентувала увагу студентів на найважливіших моментах 

доповіді, правилах публічного виступу і візуального контакту з усією 

аудиторією, правильному виборі одягу на захист, а також типових помилках 

виступу і необхідності дотримання ліміту часу виділеного на виступ. 

В процесі тренінгу було розглянуто порядок і особливості підготовки 

ілюстративного матеріалу на захист кваліфікаційної (магістерської) роботи та 

критерії оцінки магістерських робіт. 

 

 

 

 



16 квітня відбулась лекція-зустріч студентів 2-го курсу спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фінанси, 

митна справа та оподаткування») із керівником Львівського регіонального 

управління ПрАТ «Страхова група «UBI-coop» Свінцицьким С.Б. на тему 

«Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку». Зустріч 

організовано доцентом кафедри державних та місцевих фінансів Шушковою 

Ю.В. в рамках навчальної дисципліни «Фінанси». 

Сергій Свінцицький розповів студентам про особливості діяльності 

страхової компанії «UBI-coop»: про історію створення та динаміку її розвитку, 

наявність ліценцій, специфіку складу та структури страхового портфеля; про 

стан страхового ринку в розрізі страхових послуг, акцентуючи увагу на його 

проблемах та негативних чинниках, які впливають на його розвиток, а також 

про перспективи розвитку страхового ринку України. 

Особливу зацікавленість студентів викликала інформація щодо видів 

страхування, які здійснює дана страхова компанія у розрізі страхування від 

нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності власників 

наземних транспортних засобів, страхування малого та середнього бізнесу, 

страхування бізнесу з підвищеною небезпекою. 

 

  

 



27 березня 2018 року  лекція-зустріч із незалежним фінансовим 

консультантом, організатором проекту «Навігатор до фінансової свободи» 

Галиною Тритяк на тему: «ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК 

МОЖЛИВІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ». 

Зустріч організовано доцентом кафедри державних та місцевих фінансів 

Західною О.Р. в рамках навчальної дисципліни “Основи сімейного бюджету”. 

 Мета проведення лекції – навчити молоду людину правильно планувати 

свій особистий бюджет, раціонально розпоряджатися власними фінансами і 

захищатися від ризиків, приймати зважені та вірні фінансові рішення. 

  У виступі Галини Тритяк йшлося про способи і методи ефективного 

планування та управління особистими фінансами, про те, куди вигідно вкласти 

гроші, як їх примножити і зберегти. 

Доповідач розповіла про основні правила фінансової грамотності та 

інструменти   досягнення фінансової незалежності. 

 

 

 

 

 



 13 березня 2018 року  відкрита лекція на тему «Світова валютна 

система» (навчальна дисципліна «Міжнародні фінанси»), проведена доцентом 

кафедри державних та місцевих фінансів, к.е.н. Голинським Ю. О. 

 Було розглянуті питання сутності валютної системи, її видів та елементів, 

поняття валютного курсу, розрахункових видів валютних курсів та їх 

класифікації залежно від ступеня гнучкості. Особливу зацікавленість у 

студентів викликало питання чинників впливу на валютний курс, можливості та 

доцільності активного втручання держави в процес формування валютного 

курсу та наслідки цих дій як для валютного ринку, так і для інвестиційного 

бізнес-клімату й економіки в цілому. 

На лекції були присутні студенти груп УФФ-41с та УФФ-44с, а також 

викладачі кафедри державних та місцевих фінансів. 

 

 

  

 



31 жовтня 2018 року зустріч студентів з фахівцем-практиком, представником 

компанії SoftServe Олесем Шатківським. Темою доповіді була «Сучасна 

електронна комерція: практичні аспекти».  

 Студенти з цікавістю слухали про розвиток електронної торгівлі, 

банкінгу, фінансових розрахунків та документообігу, криптовалют, що 

набувають все більшого поширення в економіці світу та України зокрема. На 

реальних прикладах слухачі мали можливість довідатись про роботу Інтернет-

магазинів, аукціонів та Інтернет-маркетингу, задати актуальні для них питання. 

 Зустріч була організована доцентом кафедри державних та місцевих 

фінансів Сич О.А. за сприяння кафедри економічної кібернетики в межах 

викладання навчальної дисципліни «Основи ведення сучасного бізнесу». До 

заходу долучились викладачі кафедри державних та місцевих фінансів доцент 

Смолінська С.Д. та доцент Попович Д.В. 

 

 

 

 

  

 

 



10.10.2017 р. у рамках заходів до Дня Університету  зустріч студентів із 

координатором Центру компетенції PROZORRO у Львівській області 

Сімкою Мирославом Олеговичем. 

Під час зустрічі Мирослав Олегович розповів про філософію ProZorro – 

електронної системи публічних закупівель, яка прийшла на зміну паперовим 

державним тендерам. Доповідач зазначив, що «сьогодні ProZorro – це візитівка 

України в світі, яка є прикладом справжньої реформи, проведеної спільними 

зусиллями бізнесу, влади та громадянського суспільства». 

 

 


