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Пріоритети роботи кафедри фінансового менеджменту у сфері науково-дослідної
діяльності:

формування та розвиток міжнародного бренду кафедри; 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 факультету управління фінансами та бізнесу.

Склад працівників кафедри, який забезпечує 

науково-дослідну та науково-практичну діяльність:

• докторів економічних наук – 2 ос.

• кандидатів економічних наук – 17 ос., із них молоді 

вчені, к.е.н. - 2 ос.

Завдання кафедри щодо організації та проведення науково-дослідної роботи:
- виконання держбюджетних, госпдоговірних НДР; міжнародних, державних і регіональних

програм і проектів;

- проведення наукових досліджень науково-педагогічними працівниками;

- залучення студентів до науково-дослідної роботи;

- підготовка та керівництво магістерськими роботами, які містять результати наукового пошуку

студентів;

- забезпечення науково-професійного зростання працівників через навчання в аспірантурі,

докторантурі з метою здобуття наукових ступенів.



Напрямки реалізації науково-дослідної роботи:

 урізноманітнення форм науково-технічного співробітництва із
вітчизняними і закордонними осередками академічної та галузевої
наук з метою спільного вирішення найважливіших науково-
технічних завдань, розширення використання наукових розробок у
фінансовій сфері;

 співпраця з академічними та галузевими науковими установами й
організаціями з метою спільного виконання важливих наукових
завдань, участь у виконанні міжнародних науково-технічних
програм;

 дослідження актуальних проблем бюджетної та податкової
політики, тенденцій розвитку бізнес-середовища в Україні,
економічної й соціальної політики держави;

 проведення конференцій та наукових семінарів для розширення
зв’язків між науковою молоддю України та світу;

 організація лекцій, круглих столів, тренінгів для молодих
науковців із залученням вітчизняних та закордонних вчених;

 проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій
здобувачів вищої освіти, конкурсів, виставок наукових робіт для
ознайомлення молоді з новітніми досягненнями вітчизняної та
зарубіжної науки.
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Робота
наукових
гуртків
кафедри
фінансового
менеджменту:

За результатами проведення роботи наукових гуртків у 2020 р. опубліковано 

Збірник наукових праць студентів: 

Фінанси, митна та податкова справа (Випуск 4).

«Податковий простір»:

1 квітня відбувся круглий стіл на тему «Круглий

стіл «Бюджетна та податкова децентралізація в

Україні: проблеми та перспективи»

Науково-практичний гурток митної справи:

14 травня 2020 р. у рамках Днів науки на факультеті

управління фінансами та бізнесу відбувся круглий

стіл «Круглий стіл «Реформування системи

управління державними фінансами: проблеми,

тенденції та перспективи митної та податкової

політики»»,

Науковий гурток «Фінансів та бізнесу»:

3 лютого 2020 р. організація українсько–

американської зимової школи «Успішна жінка в

бізнесі»

https://financial.lnu.edu.ua/news/robota-naukovykh-hurtkiv-kafedry-finansovoho-menedzhmentu-kruhli-stoly-online


Наукові проекти та

гранти:
В рамках Гранту малої демократії у 

сфері освіти та культури Посольства
США, що реалізується кафедрою

ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
факультету управління фінансами та

бізнесу Львівського національного
університету імені Івана Франка

спільно з громадською організацією
«Зелена економіка України» та

Центром американських студій ЛНУ 
3 лютого 2020 р. працювала

українсько–американська зимова
школа «Успішна жінка в бізнесі»

Команда кафедри фінансового
менеджменту стала переможцем

програми «Еразмус+» напрямку Жана 
Моне 2020 нового освітнього проєкту

– літньої школи «Ревіталізація міста –
досвід ЄС для України»

https://financial.lnu.edu.ua/news/komanda-kafedry-finansovoho-menedzhmentu-stala-peremozhtsem-prohramy-erazmus-napriamku-zhana-mone-2020


V Всеукраїнська науково-практична конференція
з міжнародною участю «Глобалізація напрямів
формування промислового потенціалу в умовах
постіндустріальних трансформацій», (Київ, 18
грудня) (спільно з Національним технічним
університетом України "Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського«)

Фінансова політика України в умовах
європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за
матеріалами I Всеукр. наук.-практ.
конф.здобувачів вищої освіти та молодих вчених,
м. Львів, 20 лютого 2020р.

6-7 лютого 2020 р. у рамках Звітної конференції
університету за 2019 р. на факультеті управління
фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка
відбулися секційні засідання кафедри
фінансового менеджменту. На них викладачі та
аспіранти представили результати власних
напрацювань та наукових здобутків; обговорили
процес виконання наукової теми «Бюджетно-
податкова політика активізації підприємництва у
стратегії забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки» (номер державної
реєстрації – 0116U001657, термін реалізації 2016-
2020 рр.).

Організація
наукових

конференцій



24 лютого 2020 р. студенти IV курсу, які
навчаються за спеціальністю «Фінанси, 
банківська справа та страхування» мали
нагоду побувати у Інституті міста Львівської
міської ради. адник міського голови апарату
виконавчого комітету Львівської міської
ради Вікторія Довжик презентувала основні
напрямки роботи ЛМР щодо реалізації
політики місцевого оподаткування. У доповіді
акцентувалася увага на: оподаткуванні
житлової та нежитлової нерухомості та пільгах
зі сплати податку на майно; об’єктах
оподаткування транспортним податком; 
обсягах наповнення міського бюджету м. 
Львова за рахунок надходжень єдиного
податку; ставках плати за землю за умови
оренди земельних ділянок та ставках
земельного податку, що сплачується власником
ділянки; зростанні ставок туристичного збору.

Організація науково-практичних 

заходів та семінарів:



3 березня 2020 р. для студентів
спеціальності «Фінанси, банківська
справа та страхування» спеціалісти
відділу громадського партнерства
«Секретаріат ради» й відділу аналізу
та планування управління економіки
ЛМР провели семінар-тренінг з 
написання проєктів громадського
бюджету. Начальник відділу аналізу
та планування управління економіки
ЛМР Тарас Фриз акцентував увагу на
джерелах формування та напрямках
використання ресурсів бюджету
розвитку міста Львова, зазначивши, 
що цьогоріч фінансування
громадського бюджету нашого міста
становить 47 млн грн. і такі видатки з 
року в рік збільшуються. Провідний
спеціаліст відділу громадського
партнерства Зоряна Папіж розповіла
про використання інструментів
громадської участі у бюджетному
процесі на рівні місцевих бюджетів
та, разом із співробітником
відділу Русланом Пронько провела
семінар-тренінг з написання проєктів
громадського бюджету для м. Львова.



11 березня 2020 р. для студентів освітньої
програми «Фінанси, митна та податкова справа» 
головний спеціаліст Шевченківського відділу
обслуговування громадян у м. Львові Головного
управління ПФУ у Львівській області Косминка
Л.П. провела семінар на тему «Роль пенсійного
забезпечення в системі соціального захисту
населення».
У своєму виступі Косминка Л.П. акцентувала
увагу студентів на сутності та видах пенсій, 
ознаках та місці пенсійного забезпечення в 
системі соціального захисту населення, 
актуальних положеннях пенсійного законодавства
та ознайомила їх з електронними сервісами
Пенсійного фонду України. Особливу
зацікавленість викликала у присутніх послуга
СМС-інформування, за допомогою якої
пенсіонери мають можливість отримувати
інформацію про призначення та перерахунок
пенсій, а працівники – про сплату за них ЄСВ та
розмір їхнього страхового стажу. Крім цього, 
студенти дізнались про порядок обчислення
страхового стажу, розрахунку пенсії за віком, 
придбання відсутнього страхового (пенсійного) 
стажу, а також особливості врахування стажу, 
отриманого за кордоном.



11 березня на

факультеті

управління

фінансами та

бізнесу розпочав

роботу освітній

проєкт Школа

«Бізнес XXI 

століття», 

започаткований

кафедрою

фінансового

менеджменту.



Видання 

кафедри 

фінансового 

менеджменту:
Вдалим підсумком 2020 

року для кафедри

фінансового менеджменту є 

видання нових навчальних

посібників:

Вступ до фаху: навчальний посібник / 
[Ситник Н. С., Дубик В.Я., Круглякова В.В.] ; 
за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2020. – 256 с.

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Dubyk_10_1.pdf


Видання 

кафедри 

фінансового 

менеджменту:
Фінанси підприємств: 

навчальний посібник / 

[Ситник Н. С., Смолінська

С.Д., Ясіновська І.Ф.]; за

заг. ред. Н. С. Ситник.-

Львів: ЛНУ імені Івана

Франка, 2020. – 402 с.

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Finansy_pidpr15.pdf


Видання 

кафедри 

фінансового 

менеджменту:
Банківська система:

навчальний посібник /

[Ситник Н.С., Стасишин

А.В., Блащук-Девяткіна

Н.З., Петик Л.О.] ; за заг.

ред. Н. С. Ситник.- Львів:

ЛНУ імені Івана Франка,

2020. – 580 с.

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Blashchuk_Petyk_13_end.pdf


Видання 

кафедри 

фінансового 

менеджменту:
Фінансовий менеджмент:

навчальний посібник /

[Ситник Н.С., Стасишин

А.В., Гукалюк А.Ф., Західна

О.Р., Сич О.А., Шушкова

Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С.

Ситник.-Львів: ЛНУ імені

Івана Франка, 2020. – 845 с.

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Finansovyy-menedzhment-dodatky-2.pdf


На завершення 2020 року студенти

спеціалізацій «Фінанси, митна та

податкова справа» і «Управління

фінансами та правове забезпечення

бізнесу» репрезентували результати

своєї наукової роботи у вигляді

збірника наукових праць:

Фінанси, митна та податкова

справа: збірник наукових праць

студентів. Випуск 4 / ред. кол. :

Н.С. Ситник, У.З. Ватаманюк-

Зелінська, Л.О. Петик, О.Р.

Західна, Ю.О. Голинський, О.А.

Сич, С.Д. Смолінська (відп. ред.

Н.С. Ситник). Львів : ЛНУ, 2020. –

381 с.

Студентські наукові дослідження 

торкаються напрямків вирішення 

актуальних проблем митної справи, 

оподаткування, розвитку державних та 

місцевих фінансів, включаючи 

стратегічні цілі переходу на ринкові 

умови ведення бізнесу.

Наукове видання кафедри «Збірник наукових праць студентів»:

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/STUD_ZBIRNYK_2019-2020.pdf


Плани та 

завдання на 

2021 р.:

 Підготовка студентів для участі у Всеукраїнських
студентських олімпіадах з дисциплін кафедри; 
організація наукових семінарів

 Формування електронного збірника кафедри за
результатами проведення круглих столів

 Налагодження зв’язків у сфері наукової співпраці між
зарубіжними та українськими ВНЗ, рецензування та
опонування наукових робіт

 Участь в організації та публікування тез доповідей у 
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференціях та ін.

 Проведення міжнародної конференції здобувачів вищої
освіти, наукових робіт для ознайомлення молоді з 
новітніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної
науки

 Сприяння участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах
та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових
робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

 Розвиток співробітництва із стратегічними партнерами –
вищими навчальними закладами Литви, Польщі, 
Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів
Америки

 Активна участь в міжнародних та європейських освітніх
програмах (Erasmus+; DAAD; EduFrance та ін.).

 Участь у грантових програмах, стажування за
кордоном. 


