
» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

31.10.2019  р.                              м. Львів № 127 - р         
 
Про атестацію здобувачів освітнього ступеня 
магістр факультету управління фінансами та 
бізнесу у 2019 році 

 

 

Відповідно до наказу ректора Університету від 31.10.2019 р. № 4524 «Про затвердження 

голів екзаменаційних комісій в Університеті на 2019 рік»,  діючих нормативних актів з питань 

організації атестації осіб, які здобувають освітній ступінь магістра, навчальних планів 

підготовки фахівців за галузями 05 «Економіка», 07 «Управління та адміністрування»  

28 «Публічне управління та адміністрування» провести атестацію здобувачів вищої освіти 

денної та заочної форм навчання факультету управління фінансами та бізнесу: 

1. У період з 02 по 30 грудня  2019 року провести  комплексний кваліфікаційний 

екзамен, захист кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів 2-го  курсу 

освітнього ступеня  магістр, які навчаються: 

• за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 

«Економіка» освітньою програмою «Інформаційні технології в бізнесі» (денна 

форма навчання);  

• за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» освітньою програмою «Облік, аналіз та фінансові розслідування» 

(денна та заочна форми навчання); 

• за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 072  «Фінанси, 

банківська справа та страхування» освітніми програмами «Фінанси, митна та 

податкова справа» (денна та заочна форми навчання), «Управління фінансами та 

правове забезпечення бізнесу» (денна форма навчання); 

• за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» освітньою програмою «Публічне 

управління та адміністрування» (денна та заочна форми навчання). 

2. Завідувачам випускових кафедр, деканату факультету підготувати та затвердити 

документацію до проведення атестації здобувачів вищої освіти у встановленому 

порядку, ознайомити голів екзаменаційних комісій із розкладами проведення екзаменів 

та захистів кваліфікаційних (магістерських) робіт. 
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3. Заступнику декана з навчально-методичної роботи Ситник Н.С. організувати роботу 

екзаменаційних комісій відповідно до вимог: 

 

Екзаменаційна комісія № 1 
 

Голова екзаменаційної 
комісії:   

Сторонянська  
Ірина Зеновіївна 

заступник директора з наукової роботи, 
завідувач відділу регіональної фінансової 
політики ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього 
Національної академії наук  України» 

Заступник голови 
екзаменаційної комісії: 

Ситник  
Наталія Степанівна 

заступник декана з навчально-методичної 
роботи, завідувач кафедри державних та 
місцевих фінансів, доктор економічних 
наук, доцент 

Секретар: Круглякова 
Віра Володимирівна 

 

доцент кафедри державних та місцевих 
фінансів, кандидат економічних наук 

 
Комплексний кваліфікаційний екзамен,  

захист кваліфікаційної (магістерської)  роботи,  
присвоєння кваліфікації за освітнім ступенем магістр 
за галуззю знань  07 – Управління та адміністрування  

спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування  
освітніми програмами  –  Фінанси, митна та податкова справа,   

Управління фінансами та правове забезпечення бізнесу 
 

Члени екзаменаційної 
комісії: 

Дубик  
Вікторія Яківна 

заступник декана з наукової  роботи, доцент 
кафедри державних та місцевих фінансів, 
кандидат економічних наук, доцент 

Ватаманюк-
Зелінська  

Уляна Зеновіївна 

професор кафедри державних та місцевих 
фінансів, доктор економічних наук, доцент 

Західна  
Оксана Романівна 

доцент кафедри державних та місцевих 
фінансів, кандидат економічних наук, 
доцент 
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 Екзаменаційна комісія № 2 
 

Голова екзаменаційної 
комісії:   

Слівінський  
Богдан Іванович 

начальник управління  внутрішнього аудиту 
та контролю регіональної філії «Львівська 
залізниця» департаменту внутрішнього 
аудиту та контролю АТ «Укрзалізниця» 

Заступник голови 
екзаменаційної комісії: 

Романів  
Євген Миколайович 

в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту, 
професор кафедри обліку і аудиту, кандидат 
економічних наук, професор 

Секретар: Долбнєва  
Деніза Вадимівна 

доцент кафедри обліку і аудиту, кандидат 
економічних наук 
 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен,  
захист кваліфікаційної (магістерської)  роботи,  

присвоєння кваліфікації за освітнім ступенем магістр 
за галуззю знань  07 – Управління та адміністрування  

спеціальністю 071 – Облік і оподаткування 
освітньою програмою – Облік, аналіз та фінансові розслідування 

 

Члени екзаменаційної 
комісії: 

Приймак  
Світлана Вікторівна 

доцент кафедри обліку і аудиту, кандидат 
економічних наук, доцент 

Гончарук  
Світлана Марківна 

доцент кафедри обліку і аудиту, кандидат 
економічних наук, доцент 

Шот  
Анна Петрівна 

доцент кафедри обліку і аудиту, кандидат 
економічних наук, доцент 

 

 
Екзаменаційна комісія № 3 

 

Голова екзаменаційної 
комісії:   

Роман  
Оксана Зіновіївна 

бізнес-аналітик, проектний менеджер  
 ІТ-компанії «СофтСерв» 
 

Заступник голови 
екзаменаційної комісії: 

Шевчук  
Ірина Богданівна 

завідувач кафедри економічної кібернетики, 
доктор економічних наук, доцент 

Секретар: Луковська 
 Оксана Григорівна 

старший лаборант кафедри економічної 
кібернетики 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен,  
захист кваліфікаційної (магістерської)  роботи,  

присвоєння кваліфікації за освітнім ступенем магістр 
за галуззю знань  05  – Соціальні та поведінкові науки 

 спеціальністю 051 – Економіка  
освітньою програмою – Інформаційні технології в бізнесі 

 

Члени екзаменаційної 
комісії: 

Стадник  
Оліанна Андріївна 

доцент кафедри економічної кібернетики, 
кандидат економічних наук, доцент 

Задорожна  
Анна Володимирівна 

доцент кафедри економічної кібернетики, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Мищишин  
Орест Якович 

доцент кафедри економічної кібернетики, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент 
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Екзаменаційна комісія № 4 
 

Голова екзаменаційної 
комісії:   

Демків  
Олег Іванович 

директор департаменту фінансів Львівської 
обласної державної адміністрації, кандидат 
економічних наук 

Заступник голови 
екзаменаційної комісії: 

Комарницька  
Ганна Омелянівна 

в.о. завідувача кафедри економіки та 
менеджменту, доцент кафедри економіки та 
менеджменту, кандидат економічних наук, 
доцент 

Секретар: Дудкевич  
Ірина Андріївна 

лаборант кафедри економіки та 
менеджменту 

 
Комплексний кваліфікаційний екзамен,  

захист кваліфікаційної (магістерської)  роботи,  
присвоєння кваліфікації за освітнім ступенем магістр 

за галуззю знань  28  – Публічне управління та адміністрування 
 спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування 

освітньою програмою – Публічне управління та адміністрування 
 
Члени екзаменаційної 
комісії: 

Стасишин  
Андрій Васильович 

декан факультету, кандидат економічних 
наук, доцент 

Капленко  
Галина Вікторівна 

в.о. завідувача кафедри економічної теорії, 
доцент кафедри економічної теорії,  
кандидат економічних наук, доцент 

Пак  
Наталія Тадеушівна 

доцент кафедри економічної теорії, 
кандидат економічних наук, доцент 

 

4. Головам екзаменаційних комісій подати ректору Університету звіти з аналізом рівня 

підготовки випускників та якості виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт, 

відповідності їх тематики сучасним вимогам, характеристикою знань студентів, 

відображенням недоліків у підготовці з окремих дисциплін, рекомендаціями щодо 

вдосконалення освітнього процесу та покращення якості освітньо-професійної 

підготовки фахівців. 

5. Підсумки роботи екзаменаційних комісій, пропозиції щодо усунення виявлених 

недоліків та підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти обговорити на 

засіданнях випускових кафедр, Вченій раді факультету управління фінансами та бізнесу. 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 
 
 
 
 
 
Декан   факультету  
управління фінансами та бізнесу                                                       А. В. Стасишин 
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