
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

                                                       

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

31.08.2017 р.                              м. Львів № 72-р       

         
 

 

Про випускові кафедри та призначення 

заступників завідувачів кафедр факультету 
управління фінансами та бізнесу у 2017–2018 
навчальному році 

 

 
  З метою провадження діяльності з надання освітніх послуг здобувачам вищої 

освіти, організації навчальної, методичної, наукової, виховної роботи професорсько-

викладацького складу факультету управління фінансами та бізнесу у 2017-2018 

навчальному році: 
 

1. Вважати  кафедру державних та місцевих фінансів випусковою: 

 за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напрямом підготовки 6.030508 

“Фінанси і кредит” (фахове спрямування “Державні фінанси”); 

 за галуззю знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальністю 072 “Фінанси, 

банківська справа та страхування” (спеціалізації: “Фінанси, митна справа та 

оподаткування”, “Управління фінансами та правове забезпечення бізнесу”). 

 

2.  Вважати  кафедру фінансів суб’єктів господарювання випусковою: 

 за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напрямом підготовки 6.030508 

“Фінанси і кредит” (фахове спрямування “Фінанси суб’єктів підприємництва”). 

 

3. Вважати  кафедру обліку і аудиту випусковою: 

 за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напрямом підготовки 6.030509 

“Облік і аудит” (фахове спрямування “Облік і аудит у бюджетній сфері”); 

 за галуззю знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальністю 071 “Облік і 

оподаткування” (спеціалізація “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”). 

 

4. Вважати  кафедру економічної кібернетики випусковою: 

 за галуззю знань 0305 „Економіка та підприємництво”, напрямом підготовки 6.030502 

“Економічна кібернетика”; 

  за галуззю знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, спеціальністю 051 “Економіка” 

(спеціалізація “Інформаційні технології в бізнесі”). 
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5. Вважати  кафедру економіки та менеджменту випусковою: 

 за галуззю знань 0306 “Менеджмент і адміністрування”, напрямом підготовки 

6.030601 “Менеджмент” (фахове спрямування “Менеджмент організацій і 

адміністрування”); 

 за галуззю знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальністю 074 “Публічне 

управління та адміністрування”. 

 за галуззю знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, спеціальністю 281 

“Публічне управління та адміністрування”. 

 

6. Вважати  кафедру економічної теорії випусковою: 

 за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напрямом підготовки 6.030503 

“Міжнародна економіка”. 

 

7. Призначити  заступниками  завідувачів  кафедр (на громадських засадах): 

 по кафедрі державних та місцевих фінансів: 

Західну О.Р. – з навчально-методичної роботи 

Бугіль С.Я. – з організації та проведення практики  

Ватаманюк – Зелінську У.З.   – з наукової роботи 

Смолінську С.Д.  – з виховної роботи 

 

 по кафедрі фінансів суб’єктів господарювання: 

Блащук-Девяткіну Н.З. – з навчально-методичної роботи 

Гринчишина Я.М. – з організації та проведення практики  

Пасінович Г.П. – з наукової роботи 

Прокопишака В.Б. – з виховної роботи 

 

 по кафедрі обліку і аудиту: 

Приймак С.В. – з навчально-методичної роботи 

Шот А.П. – з організації та проведення практики  

Гончарук С.М. – з наукової роботи 

Лободу Н.О. – з виховної роботи 

 

 по кафедрі економічної кібернетики: 

Васьків О.М. – з навчально-методичної роботи  

Мищишина О.Я.  – з організації та проведення практики 

Стадник Ю.А. – з наукової роботи 

Задорожну А.В. – з виховної роботи 

 

 по кафедрі економіки та  менеджменту: 

Капленко Г.В. – з навчально-методичної роботи  

Маліновську О.Я. – з організації та проведення практики 

Герасименко О. В. – з наукової роботи 

Пак Н.Т. – з виховної роботи 

 

 по кафедрі економічної теорії: 

Пікулик О.І. – з навчально-методичної роботи 

Дулюка В.Г. – з наукової роботи  

Зеленка В.А. – з організації та проведення практики. 

Орловську А.Б. – з виховної роботи 

 

 

В.о. декана факультету управління  

фінансами та бізнесу       А. В. СТАСИШИН 




