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Додаток 2 

Звіт 

про наукову роботу факультету управління фінансами та бізнесу у  2015   році 

 

1. Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік 

На факультеті управління фінансами і бізнесу функціонує наукова школа, започаткована 

професором Карпінським Б. А., основним науковим напрямом досліджень якої є «Формування 

та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку національного 

господарства».  

Зокрема, сформовано базові основи стратегіології розвитку економічної системи держави 

зі спрямованістю на фінансове благополуччя, зростання здоров'я і довголіття нації, визначено 

місце глобальних фінансових викликів. Вперше виділено негативну синергічність на прикладі 

фінансової продуктивності, яка підтверджується значним її падінням порівняно зі змінами 

окремих складових при впливі фінансової кризи. Проведено оцінювання і порівняння впливу 

глобальних фінансових викликів на динаміку диспропорцій фінансової продуктивності в 

Україні. Запропоновано заходи вдосконалення моніторингу фінансової ситуації, що дозволить 

приймати обґрунтовані управлінські рішення в інтересах розвитку економічних систем. 

Проведено системні дослідження щодо визначення сутності держави-анексора та 

проведено оцінювання фінансових втрат України від її дії (АР Крим), запропоновано 

комплексні заходи з мінімізації даних втрат.  

Синтезовано парадигму державотворчого патріотизму нації на основі податкової 

домінанти, що дозволяє вперше в світовій практиці перейти від досліджень на якісному рівні до 

кількісного оцінювання і порівняння. 

 

2. Держбюджетні теми: шифр, назва, науковий керівник (науковий ступінь, вчене 

звання), № держреєстрації, термін виконання, кількість штатних виконавців і сумісників 

із зазначенням їхніх посад, наукових ступенів, вчених звань. 

У 2015 році науково-педагогічні працівники факультету працювали над фундаментальною 

держбюджетною науково-дослідною роботою «Розробка концепції та інструментарію 

оцінювання і порівняння державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти». 

Шифр роботи : ЕК – 23 Ф, № держреєстрації – 0113U000590, термін виконання: січень 2013-

грудень 2015 рр., 6 сумісників, серед яких: 1 професор, головний науковий співробітник, 2 

доценти, старші наукові співробітники, 1 доцент, науковий співробітник, 1 старший викладач, 

науковий співробітник, 1 старший лаборант, молодший науковий співробітник.  

 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема): 

2.1 Резюме: 

1. Вперше на відміну від наявних якісних показників оцінювання державотворчого 

патріотизму нації виділено кількісний (податковий) підхід. 

2. Синтезовано парадигму державотворчого патріотизму нації з позиції податкової складової 

та обґрунтовано, що за допомогою оцінювання та порівняння інтегрального коефіцієнта 

(індикатора) даного патріотизму можливо визначати як його рівень, динаміку, впливовість 

внутрішніх та зовнішніх чинників, так і формувати цілеспрямовані управлінські заходи 

впливу на нього в конкретному часовому інтервалі.  

3. Запропоновано, що рейтингові оцінювання необхідно проводити не лише на рівні 

адміністративно-територіальних одиниць держави, а також і на рівні їх сукупностей з 

відповідним порівнянням особливостей прояву окремих чинників формування 

державотворчого патріотизму щодо сплати податків, зокрема,  у соціальних прошарках 

населення та його вікових зрізах. 
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4. Проведено оцінювання і порівняння податкових надходжень за активізації 

державотворчого патріотизму нації в регіонах України. Розглянуто конституційний зміст 

окремих статей щодо наповнення їх активізаційною державотворчою сутністю, що 

дозволятиме знизити рівень тінізації економіки України (лише 1% від цього 

забезпечуватиме понад 2 млрд. грн поступлень в державний бюджет). 

 

1. For the first time unlike the present quality indexes of evaluation of state-creative patriotism of 

nation the quantitative (tax) approach is allocated. 

2. The paradigm of state-creative patriotism of nation from position of tax constituent is 

synthesized. It is proved, that by means of evaluation and comparison of integral coefficient 

(indicator) of this patriotism it's maybe to define as its level, dynamics, influentialness of internal 

and external factors, so to form the purposeful administrative measures of influence on it in a 

concrete time interval. 

3. It is offered that rating evaluations must be conducted not only at the level of administrative-

territorial units of the state, but also at the level of their sets with corresponding comparison of 

features of display of separate factors of state-creative patriotism forming in relation to tax 

payment, in particular, in the social  layer of population and its age cuts. 

4. An evaluation and comparison of tax revenues for activations of state-creative patriotism of 

nation in the regions of Ukraine was conducted. Constitutional maintenance of the separate 

articles in relation to their filling by state-creative essence of activation was considered. It'll 

allow lowering the level of shadenisation of economy of Ukraine (only 1 percent of this will 

provide entrance of over 2 milliards of hrn. into state budget). 

 

2.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ); 

А) докторські дисертації : 

1. «Модернізація внутрішньої торгівлі України: теорія і практика», Ситник Н. С. (2015 р.).  

2. Піхоцький В.Ф. «Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні 

засади теорії та практики» (2015 р.). 

Б) кандидатські дисертації : 

1. «Управління інтелектуальним капіталом акціонерних товариств», Топільницька Я. О. 

(2013 р.). 

2. «Формування та стратегія фінансово-економічної стійкості держави за впливу 

зовнішньої нестабільності», Пітик О. Я. (2014 р.).  

3. «Регулювання урбанізаційних процесів в регіоні», Комарницька Г. О. (2014 р.). 

4. «Контролінг в системі фінансового менеджменту банківських установ», Дзьоба В. Б. 

(2015 р.). 

5. «Конституційно-правовий статус суб`єктів правозахисної діяльності в Україні», 

Карпінська О. Б. (2015 р.). 

6. «Фінансове забезпечення та перспективи розвитку туризму в Карпатському регіоні», 

Григор`єва Я. В. (2015 р.). 

 

2.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

 

Монографії: 

1. Карпинский Б. А. Финансовый климат территории и ее потенциал: сущность и 

взаимодействие в повышении конкурентоспособности социально-экономической системы // 

Факторы устойчивого развития регионов : монография / А.М. Белоусова, Б.А. Карпинский, В.О. 

Григоренко и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск : „СИБ-ПРИНТ”, 2013. – 199 с. 
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2. Карпинский Б. А. Влияние финансовой глобализации на экономическую безопасность 

государства в системе внешнеторговых отношений / Экономическая безопасность в условиях 

глобализации : монография /А. А. Баранников, Б. А. Карпинский, В. Я. Дубык и др. / Под общ. 

ред. С.С. Чернова. – Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2013. – 170 с. 

3. Maksymiv Dmytro Y. Economic potential and perspectives of Europe, Russia and CIS states 

/ D. Y. Maksymiv / ed. by S. Stark. – Stuttgart, ORT Publishing Monograph Series No.2, 2013. – 184 

p. 

4. Ситник Н. С. Модернізація внутрішньої торгівлі України : монографія / Н. С. Ситник. – 

Львів : «Новий світ – 2000», 2013. – 317 с. 

5. Ситник Н. С. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : 

монографія / [Н. С. Ситник, І. М. Копич, О. О. Нестуля та ін.] ; за ред. проф. В.В. Апопія, проф. 

П. Ю. Балабана.– Львів : «Новий  Світ – 2000», 2014. – 565 с.  

6. Инвестиционные процессы в сфере торговли как фактор разбалансирования 

финансовой системы государства / Н.С. Ситник, Е.В. Герасименко и др. // Социално-

икономически вектори в развитието на националните икономики: България, Украйна : 

монография / под общ. ред. на А.Шубина. – Варна : Варненски икономически университет, 

2014. – 596 с.  

7. Маліновська О. Я. Покрашення здійснення фінансового забезпечення соціального 

захисту населення України через розвиток нетрадиційних фінансових фондів / 

Маліновська О. Я., Рудзінська Р. О. та ін. // Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства 

: Монографія / Під ред. д-ра екон. наук, професора Кизима М.О. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014 – 

248с.  

8. Gerasymenko O. Rozdzial 9. Features of taking into account of individual socionic type in 

personnel logistics process / Garasym P., Gerasymenko O., Garasym M. // Zarzadzanie i marketing : 

[monografia]; pod redakcja Krzysztofek A. – Krakow: AT Wydawnictwo & Authors, 2014. – P. 273-

281. 

9. Піхоцький В. Ф. Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні 

засади теорії та практики: монографія / В. Ф. Піхоцький. – Львів: Видавництво НУ «Львівська 

політехніка». – 2014. – 336 с.  

10.  Комарницька Г. О. Регіональна урбаністика : монографія / Г. О. Комарницька – Львів : 

ЛДФА; Камянець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2015. – 176 с. 

11. Карпінський Б. А. Інноваційне мале та середнє підприємництво, як інструмент 

генерування фінансового потенціалу території / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко, Карпінська 

О.Б. // Інтеграція економічних  та інформаційних  процесів: сучасний стан і перспективи 

розвитку: монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. (С. 

230-254). 

12. Герасименко О. В. Врахування соціонічних типів в процесі антикризового 

менеджменту трудового потенціалу підприємств сфери товарного обігу / Н. С. Ситник, 

О. В. Герасименко та ін. // Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy 

(Економічна ефективність підприємництва в умовах нестабільної економіки) : Collective 

monograph – Aspect Publishing, Taunton, MA, USA, 2015. – 332 p. ( 2.4. – С. 171-177).  

13. Malinovska O.Y. Marketing communication policy of credit unions, in: a new role of 

marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects // A New 

Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Society : Collective monograph 

/ Edited by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. – Publishing House Science and Innovation Center, Ltd. 

St. Louis, Missouri, USA, 2015. – 553 p.  ( 2.11 – P. 180-191).  

 

Підручники, навчальні посібники: 

1. Міжнародний маркетинг: підручник / Вачевський М.В., Мадзігон В.М., Маліновська 

О.Я., Примаченко Н.М./ За ред. проф. М.В. Вачевського. –  К.: Кондор, 2014. – 358 с. (гриф 



 

4 

МОН України). 

2. Вступ до економетрики : навчальний посібник / Васильків І.М., Карпінський Б.А., 

Максимук О.В., Шкулка С.К. – Л.: ЛДФА, 2014. – 280 с.  

3. Пак Н. Т. Регіональна економіка : навчальний посібник / Н. Т. Пак. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 326 с. 

 

Кількість статей : 86, тез доповідей на конференціях : 34. 

 

2.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель). 

Подано аналітичні записки до: Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Верховної Рада України, Конституційної Колегії, Конституційнго Комітету.  

 

2.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо). 

Створено Транскордонну науково-дослідну лабораторію з фінансово-економічних 

проблем державотворення при кафедрі економіки та менеджменту і Інституті економіки та 

управління Державної вищої технічно-економічної школи в Ярославі (Польща). Розроблено 

Положення та Обґрунтування даної лабораторії. Сформовано спільний міжнародний проект 

«Оцінка транскордонного суспільно-економічного потенціалу на польсько-українському 

прикордонні». 

 

3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий 

керівник (науковий ступінь, вчене звання), № держреєстрації, термін виконання. 

 

На кафедрі економічної кібернетики професорсько-викладацьким складом у 2015 році 

виконувалась НДР на тему: «Методологія формування управлінських рішень з використанням 

математичних методів та інформаційних технологій», науковий керівник − Жмуркевич Андрій 

Євгенович, кандидат економічних наук, доцент, номер державної реєстрації − 0114U002794, 

термін виконання: травень 2014 р. − грудень 2018 р. 

 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема): 

3.1 Резюме: 

1. Доведено необхідність широкого застосування в сучасних умовах господарювання 

систем нереляційного типу (NoSQL), що охоплюють широкий спектр різних технологій баз 

даних, які розроблені у відповідь на зростання обсягу різнорідної інформації, частоти 

отримання доступу до цих даних і потреби продуктивності й обробки. 

2. Проаналізовано основні напрямки застосування інформаційних технологій у діяльності 

органів Пенсійного фонду Україні різних рівнів. Побудовано економіко-математичні моделі, що 

відображають характер взаємовпливу функціонування системи пенсійного забезпечення в 

Україні та розвитку національної економіки. Обґрунтовано, що вони можуть бути взяті за 

основу математичного забезпечення інформаційних технологій автоматизованої обробки 

інформації, що характеризує стан справ в сфері пенсійного забезпечення населення на 

національному та регіональному рівнях, та дослідження як на цьому процесі відображаються 

закономірності розвитку та зміни в економіці країни. 

3. Проведено практичну реалізацію методики кластерного аналізу для формування 

кредитних програм комерційних банків для позичальників фізичних осіб.  

4. Використовуючи математичний апарат оцінки розвитку набору сценаріїв, розроблено 

механізм розрахунку та планування обсягів невідшкодованого ПДВ. Запропонована модель 

може бути використана для планування обсягів виявлених Рахунковою палатою 
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невідшкодованого ПДВ, неефективного використання бюджетних коштів, порушень та 

недоліків адміністрування доходів Державного бюджету центральними та регіональними 

представництвами Рахункової палати. 

5. Застосовано методи теорії ймовірності та математичної статистики для оцінки 

ймовірності ризику банкрутства вітчизняних страхових компаній. 

6. Сформульовано задачу моделювання вибору суб’єктом господарювання стратегії 

випуску продукції засобами теорії безмежних антагоністичних ігор, що забезпечує обчислення 

значення стратегій ринку щодо класифікованих товарів та розрахунок оптимальних напрямів 

господарської діяльності підприємства. 

 

3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами  та аспірантами (назва, 

ПІБ) - ; 

 

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях - ; 

 

Кількість статей : 16, тез доповідей на конференціях : 3. 

 

3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель) - ;  

 

3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо) - . 

 

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри економічної теорії у звітному році в межах 

робочого часу викладачів виконувалась НДР на тему : «Пенсійне забезпечення громадян 

України як складова соціальної політики держави», науковий керівник – Гупало Олег 

Григорович, кандидат економічних наук, доцент, номер державної реєстрації − 0114U002795, 

термін виконання: травень 2014 р. − грудень 2016 р. 

 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема): 

3.1 Резюме: 

У рамках дослідження теоретичних засад фінансового забезпечення функціонування 

пенсійної системи України узагальнено позиції науковців щодо сутності принципів її побудови 

та визначено економічну сутність, роль і значення фінансового забезпечення пенсійної системи 

у формуванні механізмів соціального захисту населення в сучасних умовах. Досліджено, що на 

функціонування солідарної системи пенсійного забезпечення переважний вплив здійснюють 

демографічні фактори, а група  економічних факторів визначає формування та функціонування 

її накопичувальної складової. 

По даній тематиці підготовлений окремий розділ в дисертаційній роботі аспіранта 

Жука О. Б. «Фінансове забезпечення соціального захисту населення» (захист роботи планується 

на 2017 рік).  

3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ) 

- ; 

кандидатські дисертації :  

1. «Фінансове забезпечення функціонування пенсійної системи України», Шевчук Н.В. 

(2015 р.) 
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3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях - ;  

 

Кількість статей : 3, тез доповідей на конференціях : 3. 

 

3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель) - ; 

 

3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо) - . 

 

У 2015 р. професорсько-викладацьким складом кафедри міжнародної економіки та теорії 

фінансів виконувалась НДР на тему: «Конкурентоспроможність країни в умовах глобалізації», 

науковий керівник – Біттер  Олександр Аронович, доктор економічних наук, професор, номер 

державної реєстрації − 0114U002793, термін виконання: травень 2014 р. − грудень 2017 р. 

 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема): 

3.1 Резюме : 

Розглянуто теоретичне підґрунтя визначення конкурентоспроможності країн світу на 

онові показників, що обчислюються міжнародними інституціями (Всесвітнім економічним 

форумом, Центром світової конкурентоспроможності при Інституті розвитку менеджменту, 

Фондацією Насліддя (The Heritage Foundation) у співпраці з Уолт Стріт Джорнал (The Wall 

Street Journal) та іншими). Охарактеризовано фактори, які спричиняють до зниження 

конкурентоспроможності України на світовому ринку. Проаналізовано стан та можливості 

зростання рівня конкурентоспроможності країни шляхом підвищення конкурентоспроможності 

окремих економічних елементів: фінансового ринку; агропромислового комплексу (на основі 

впровадження перспективних виробничо-продуктових ланцюжків; шляхом виявлення цінових 

тенденцій на агропродовольчому ринку та особливостей їх формування); системи 

казначейського обслуговування бюджетів; підвищення фінансової стійкості суб’єктів 

підприємницької діяльності та обмеження тіньової складової в економіці України через 

вдосконалення ринкового ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції; прискорення 

інноваційної діяльності у всіх сферах економіки; перспективи державно-приватне партнерство 

для України. 

 

3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами  та аспірантами (назва, 

ПІБ) - ; 

кандидатські дисертації :  

1. «Фінансово-економічне забезпечення виробничо-господарського процесу у 

м’ясопродуктовому підкомплексі АПК», Гнилянська О.В. (2015 р.) 

2. «Організація казначейського обслуговування бюджетів в умовах реформування 

державних фінансів в Україні», Голинський Ю.О. (2015 р.) 

 

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях - ; 

 

Монографії: 

Біттер О.А. Цінове середовище розвитку сільськогосподарських підприємств : 

монографія / О.А.Біттер, В.Б.Ваврик. – Львів : Ліга-прес, 2015. – 204 с. 
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Кількість статей : 5, тез доповідей на конференціях : 3. 

 

3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель) - ; 

3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо) - . 

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри математичних методів в економіці у 

звітному році в межах робочого часу викладачів виконувалась НДР на тему : «Прояви та 

оцінювання синергетичності у фінансовій системі держави», науковий керівник –  Максимук 

Олександр Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, номер державної 

реєстрації − 0111U006432, термін виконання: травень 2011 р. − грудень 2015 р. 

 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема) - ; 

3.1 Резюме : 

Досліджено негативний синергетичний ефект зумовлений  розривом між дохідною та 

видатковою частиною бюджету України; проведено оцінку тенденцій впливу синергетичності 

на ефективність діяльності фінансової системи держави; розроблено рекомендації щодо 

управління параметрами фінансової системи в кризових умовах. 

Подано авторське бачення явища негативної синергетичності як роботи нелінійної 

системи резонансного типу, коли слабкий вплив, але більш організований з точки зору 

управлінських рішень, дає набагато більший ефект (резонанс) порівняно із сильною, але не 

узгодженою дією впливу на фінансову систему. 

Означений напрямок досліджень служить основою наукового підходу, який дає 

можливість на основі прийняття управлінських рішень стосовно окремих територій (кластерів) 

суттєво впливати на всю роботу фінансової системи в цілому. 

 

3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, 

ПІБ) - ; 

кандидатські дисертації :  

1. «Інтеграція банківської системи України в світовий економічний простір в умовах 

глобалізації», Марич М. Г. (2014 р.). 

 

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях - ; 

 

Навчальні посібники: 

1. Максимук О. В.  Матеріали лекцій з навчальної дисципліни «ризикологія» : навчальний 

посібник / Максимук О.В., Верба І.І., Жумік О.В. – Львів: ЛДФА, 2014–146 с. 

2. Максимук О. В. Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з ризикології : 

навчальний посібник / Максимук О.В., Верба І.І., Жумік О.В. – Львів: ЛДФА, 2014. – 

31 с. 

3. Верба І. І. Економетрика. Лабораторний практикум: навчальний посібник / Верба І.І., 

Жумік О.В. – Львів: ЛДФА, 2014. – 112с. 

4. Вступ до економетрики: навчальний посібник / Васильків І.М., Карпінський Б.А., 

Максимук О.В., Шкулка С.К. – Львів: «Євросоціум», 2015.– 280 с  

5. Васильків І.М., Вища математика: теорія і задачі : навчальний посібник. у 2-х частинах. / 

І.М. Васильків. – Львів: “Євросоціум”, 2015. – 900 с. 

 

3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель) - ; 
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3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо) - . 

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри обліку і аудиту у звітному році в межах 

робочого часу викладачів виконувалась НДР на тему : «Фінансово-економічні механізми та 

ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров'я Львівщини», науковий 

керівник – Романів Євген Миколайович, кандидат економічних наук, професор, номер 

державної реєстрації − 0114U002798, термін виконання: травень 2014 р. − грудень 2016 р. 

 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема); 

3.1 Резюме : 

У ході виконання першого етапу роботи теоретичного аспекту дослідження зроблені 

основні висновки та рекомендації щодо ефективності виконання бюджетних програм в охороні 

здоров’я, а саме:  

– недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я; 

– відсутність визначеного законодавством і нормативно-правовими актами чіткого 

переліку медичної допомоги, що повинна надаватись у державних і комунальних закладах 

охорони здоров’я безкоштовно; 

– відсутність зв’язку між фінансуванням державних і комунальних закладів охорони 

здоров’я і кінцевими результатами їх роботи; 

– неможливість ефективного управління обмеженими ресурсами в умовах існуючої 

системи постатейного фінансування громадських лікувально- профілактичних закладів; 

– фінансування лікувально-профілактичних закладів різного рівня з бюджетів різного 

рівня, що додатково ускладнює координацію надання допомоги. 

Інструментами економічної мотивації та адміністративних важелів до покращення якості 

та ефективності є: 

– чітка система взаємовідносин та направлень між різними рівнями медичної допомоги 

(первинна, вторинна, третинна);  

– можливість автономії постачальників медичних послуг – як фізичних, так і юридичних 

осіб;  

– заміна, використовуваного нині методу оплати постачальників медичних послуг з 

постатейним кошторисом, новими, орієнтованими на результат;  

– перехід до активної моделі закупівель медичних послуг на контрактній основі;  

– необхідність розробки та затвердження основаних на принципах доказової медицини 

медичних стандартів. 

Фінансування перелічених заходів потребує розробки та впровадження спеціалізованих 

бюджетних програм. 

 

 

3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, 

ПІБ) - ; 

 

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

Монографії: 

1. Романів Є.М. Розвиток держаного фінансового контролю : монографія / Є. М. Романів, 

С. М. Гончарук, С. В. Приймак, Даниляк Л.Я.; за заг. ред. проф. Є.М. Романіва. – Львів : Ліга-

Прес, 2015. – 174с. 
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Навчальні посібники: 
1. Гончарук С.М. Збірник завдань і виробничих ситуацій з навчальної дисципліни 

«Організація і методика аудиту» :  навчально-методичний посібник / С.М. Гончарук. – Львів : 

ЛДФА, 2015. – 94с. . 

2. Гончарук С.М. Аудит : навчально-методичний посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. 

– Львів : Ліга-Прес, 2015.– 338 с. 

 

Словники: 

1. Словник з фінансового контролю : навч. посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., 

Приймак С.В., Романів Є.М. – Львів : ЛДФА, 2014.– 187с., 
 

3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель) -; 

3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо) -. 

 

Кількість статей : 4, тез доповідей на конференціях : 3. 

 

У 2015 р. професорсько-викладацьким складом кафедри фінансів суб’єктів 

господарювання виконувалась НДР на тему: «Фінансовий потенціал підприємств малого і 

середнього бізнесу», науковий керівник –  Васьківська Катерина Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, номер державної реєстрації − 0113U000592, термін виконання: 

січень 2013 р. − грудень 2015 р. 

 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема): 

3.1 Резюме: 

В процесі становлення та подальшому розвитку фінансових механізмів господарювання в 

Україні, особливої уваги потребує процес розвитку сфери малого та середнього бізнесу, 

оскільки об’єктивною умовою їх функціонування є ефективний розвиток фінансового 

потенціалу підприємств. Сфера малого та середнього бізнесу відіграє важливу роль у 

формуванні економіки України, тому закономірним є посилення інтересів учених і практиків до 

теоретичних проблем удосконалення механізму розвитку даної сфери. Розвиток сфери малого 

та середнього бізнесу тісно пов'язаний з розв’язанням складних соціально-економічних 

проблем країни, що актуалізує потребу наукових досліджень у даному напрямку.  

В ході дослідження виявлено, що напрямами покращення функціонування сфери малого 

та середнього бізнесу в умовах ринкових відносин повинні стати: забезпечення економічного 

зростання за рахунок діяльності суб’єктів сфери малого та середнього бізнесу; удосконалення 

структури сфери малого та середнього бізнесу; заохочення розвитку сфери малих  та середніх 

підприємств у пріоритетних галузях та на пріоритетних напрямах; підвищення технологічного 

рівня виробництва сфери малого та середнього бізнесу; створення конкурентного середовища; 

залучення суб’єктів сфери малого та середнього бізнесу до розв’язання соціально-економічних 

проблем на державному та регіональному рівнях; створення нових робочих місць, зменшення 

безробіття; сприяння максимальній самореалізації громадян у підприємницькій діяльності. 

 

3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ); 

кандидатські дисертації :  

1. «Активізація банківського кредитування малого і середнього підприємництва в 

Україні», Долбнєва Д. В. (2013 р.). 
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2. «Фінансово-економічний механізм розвитку малого підприємництва», Петрик І.В. 

(2013 р.). 

3. «Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських виробничих структур», 

Прокопишак В.Б. (2013 р.). 

4. «Управління фінансовими ризиками в системі фінансової безпеки суб’єктів  

підприємництва», Стеблецька Ю.І. (2013 р.). 

5. «Фінансове забезпечення банківськими установами малого та середнього бізнесу в 

Україні» Абрамова А. С. (2014 р.). 

6. «Фінансове забезпечення та перспективи розвитку туризму в Карпатському регіоні» 

Григор’єва Я. В. (2015 р.). 
 

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

 

Монографії: 

1. Васьківська К.В. Фінансово-економічний механізм розвитку малого підприємництва : 

монографія / П. Ю. Буряк, К. В. Васьківська, І. В. Петрик. – Львів : - Ліга-Прес, 2013. – 294 с.  

2. Прокопишак В. В. Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських 

підприємств : монографія / В.В. Прокопишак. – Львів : Видавництво : Ліга-Прес, 2013. – 259 с.  

3. С. Д. Смолінська Державні та ринкові механізми регулювання малого 

підприємництва / Н. Г. Манзій, С. Д. Смолінська // Соціально-економічний розвиток держави, 

регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах : монографія / З.Б. Живко, С.В. Князь, 

В.І. Ляшенко, Н.В. Осадча та ін. ;за заг. ред. А.М. Штангрета та А.П. Левітської. – Львів:  Укр. 

акад. друкарства, 2015. – 506 с.  

 

 

Кількість статей : 12, тез доповідей на конференціях : 11. 

 

3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель) -; 

3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо) -. 

 

4 Госпдоговірна тематика (шифр, назва, науковий керівник, термін виконання, 

кількість штатних виконавців і сумісників із зазначенням їхніх посад, наукового ступеня, 

вченого звання). 

Професорсько-викладацьким складом кафедри фінансів суб’єктів господарювання у 

2015 р. виконувалась госпдоговірна НДР на тему: «Реформування системи пенсійного 

забезпечення населення», науковий керівник –  Васьківська Катерина Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, номер державної реєстрації − 0113U008376, термін виконання: 

листопад 2013 р. − грудень 2015 р. 

 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема): 

 

 

4.1.Резюме : 

У роботі розкривається теоретичні основи пенсійного забезпечення, аналіз сучасного 

стану, функціонування системи пенсійного забезпечення населення Львівської області та 

пріоритетні напрями її реформування у контексті запозичення світового досвіду 

функціонування пенсійних систем. Обґрунтовується трирівнева система пенсійного 
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забезпечення, яка, як показує світовий досвід, позитивно себе зарекомендувала. Робота 

вирізняється тим, що в ній пропонуються впровадити перспективні коефіцієнти заміщення при 

розрахунку пенсійних виплат. 

 

4.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ); 

кандидатські дисертації :  

1.  «Реформування системи пенсійного забезпечення населення», Данилюк О.І. (2013 р.) 

 

4.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

 

Монографії: 

1. Васьківська К. В. Реформування системи пенсійного забезпечення населення : 

монографія] / К. В. Васьківська, О. І. Данилюк, Т. Д. Ром’як. – Львів : Видавництво ТзОв «Ліга-

Прес», 2014 − 270 с.  

 

Кількість статей : 2, тез доповідей на конференціях : 2. 

 

4.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель) -; 

4.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо) -. 

 

5 Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, 

рецензування та опонування дисертацій тощо). 

 

У 2015 р. представники професорсько-викладацького складу факультету були членами 

Спеціалізованої Вченої Ради К 35.886.01 по захисту кандидатських дисертацій за 

спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», та 08.00.03 «Економіка та управління 

національним господарством», зокрема: д-р. екон. н., проф. Артус М.М., д-р. екон. н., проф. 

Біттер О.А., д-р. екон. н., проф. Васьківська К.В., д-р. екон. н., проф. Гарасим П.М., д-р. фіз.-

мат. н., проф. Максимук О.В., канд. екон. н., проф. Романів Є.М., канд. екон. н., проф. 

Карпінський Б.А.  

 

Також, Васьківська К.В., д-р. екон. н., проф. – член Спеціалізованої Вченої Ради Інституту 

регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього  НАН України Д 35.154.01 за спеціальністю 

08.00.05– Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 

 

Опонування дисертацій: 

1. Д-р. екон. н., доц. Ситник Н. С. – офіційний опонент дисертаційної роботи Добуш З. О. 

на тему : «Державне регулювання розвитку роздрібної торгівлі в Україні», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та 

управління національним господарством (лютий 2015 р., Львівська комерційна академія). 

2. Канд. екон. н., доц. Шевчук І. Б. – офіційний опонент дисертаційної роботи Прохорової 

В. М. на тему: «Організаційно-економічний механізм формування регіональної політики 

соціально-економічного розвитку в Україні», за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка ( грудень 2014 р., Полтавський національний 

технічний університет імені Юрія Кондратюка). 
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Відгуки на автореферати: 

1. Д-р. екон. н., проф. Артус М.М. – відгук на автореферат дисертації Коваль Л. М. на тему: 

«Управління ресурсними ринками в аграрному секторі національної економіки», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук із спеціальності 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством. 

2. Канд. екон. н., доц. Дуб А.Р. – відгук на автореферат дисертації Кутаренко Н. Я. на тему: 

«Розвиток органічного сільського господарства в агропродовольчій системі України», поданої 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. 

3. Д-р. екон. н., доц. Ситник Н.С. – відгук на автореферат дисертації Міценко Н. Г. на тему: 

«Формування локальних інтегрованих систем за участю підприємств споживчої  кооперації», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

 

Експертні висновки щодо дисертацій: 

Д-р. екон. н., проф. Артус М.М. експертні висновки щодо дисертацій:  

 Добрянського О. І. «Організаційно-економічний механізм управління водних ресурсів 

України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.03 – економіка та управління національним  господарством (2015 р.);  

 Шевчук Н. В. «Фінансове забезпечення функціонування пенсійної системи України», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата  економічних наук за спеціальністю 08.00.08 

– гроші, фінанси і кредит (2015 р.);  

 Голинського Ю.О. «Організація казначейського обслуговування бюджетів в умовах 

реформування державних фінансів в Україні» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата  

економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (2015 р.).  

 

Д-р. екон. н., проф. Артус М.М. рецензував монографію «Система страхування врожаю 

сільськогосподарських культур в Україні», підготовленої авторським колективом 

Онисько С.М., Томашевський Ю. М. 

 

6 Зовнішні зв’язки: 

6.1 Співпраця з науковими установами НАН України та галузевих академій наук 

України (наукові стажування, кількість спільних публікацій, спільні наукові заходи). 

Одним із стратегічних напрямів діяльності факультету управління фінансами та бізнесу є 

науково-дослідна співпраця з установами Національної академії наук України  та галузевими 

академіями наук України. 

Щорічно викладачі  факультету проходять стажування в інститутах НАН України, наукові 

проекти виконуються спільно з установами НАН України,  науковці НАН України беруть 

участь в навчальному процесі; науковці кафедр факультету щорічно захищають докторські  та  

кандидатські дисертації в спецрадах НАН України. 

З метою співробітництва з вищими навчальними закладами у рамках діяльності науково-

навчального комплексу економічного профілю «Економосвіта» кафедра державних та місцевих 

фінансів має філію кафедри при державній установі "Інститут  регіональних досліджень ім М.І. 

Долішнього НАН України". У рамках роботи філій кафедр вчені науково-навчального 

комплексу залучались до навчального процесу, керівництва та рецензування курсових та 

дипломних робіт, проведення спільних семінарів, круглих столів, здійснення спільних 

досліджень у галузі державних і місцевих фінансів, бюджетно-податкової політики. Основними 

напрямами цієї співпраці є також підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних 

кадрів, підготовка аспірантів та докторантів, захист дисертацій на спеціалізованій раді. 
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На базі відділу регіональної економічної політики Інституту регіональних досліджень 

НАН України створено філію кафедри фінансів суб’єктів господарювання із взаємними 

правами та зобов’язаннями сторін щодо створення умов для проходження науково-виробничої 

практики студентам у відділах ІРД НАНУ, створення умов для стажування викладачів кафедри, 

залучення провідних спеціалістів відділу регіональної економічної політики для проведення 

лекційних і практичних занять, залучення викладачів, аспірантів та студентів до виконання 

бюджетних та госпдоговірних тем, сприяння працевлаштуванню та рекомендації до вступу в 

аспірантуру кращих випускників кафедри тощо. 

Тематика спільних наукових досліджень – Формування та реалізація структурної політики 

в умовах модернізації національної економіки. Термін виконання – І квартал 2013р. – IV 

квартал 2015 р., держаний реєстраційний номер 011U000108. Тема дослідження виконується за 

Постановою бюро відділення економіки НАН України від 6.07.2012р. №6. Зокрема, кафедра 

працює над питанням теми «Інституційно-економічні бар’єри реалізації структурної політики 

держави».  

 

6.2 Співпраця із закордонними науковими установами та фірмами (наукові 

стажування, ґранти (додаток 3), контракти, кількість спільних публікацій, спільні наукові 

заходи, запрошення закордонних науковців). 

За двосторонніми договорами факультет співпрацює з 13-ма зарубіжними вищими 

навчальними закладами у сфері науково-дослідної, навчально-методичної та освітньої 

діяльності. 

Організація та участь у Міжнародній науковій конференції «Молодь для науки: Виклики 

сучасного бізнесу» Лодзький університет, м. Лодзь (Польща), 5-7 грудня 2014 року.  

У травні 2015 року студенти факультету прослухали відкриту лекцію представника МВФ в 

Україні Жерома Ваше. 

Впродовж 2015 року студенти факультету були учасниками міжнародних конференцій, 

семінарів, симпозіумів, які проводились у закордонних університетах-партнерах. Налагоджено 

співпрацю з польськими ВНЗ щодо організації практики студентів за напрямом підготовки 

«Міжнародна економіка». 

Міжнародна студентська олімпіада зі страхування й управління ризиками. Міжнародний 

університет «МІТСО», Мінськ 12-14 листопада 2014 р. (Республіка Білорусь). Підготовлено 2 

студентів. Команда нагороджена медалями за ІІІ місце. 

Протягом звітного періоду організовано та проведено 4 міжнародні науково-практичні 

заходи: конференції, наукові семінари та круглі столи з зарубіжними університетами-

партнерами. 

В рамках спільних наукових досліджень з Державною вищою технічно-економічною 

школою в Ярославі (Польща) здійснена робота над проектом «Стан та перспективи розвитку 

підприємств прикордонних територій України і Польщі» та завершується робота над проектом 

«Порівняльний аналіз страхування України та Польщі». Триває студентський проект «Фінанси 

Польщі та України». Триває спільний науковий проект з Державною вищою технічно-

економічною школою в Ярославі (Польща) «Оцінка транскордонного суспільно-економічного 

потенціалу на польсько-українському прикордонні» на базі функціонуючої спільної науково-

дослідної транскордонної лабораторії.  

Позитивним результатом спільної наукової діяльності є перемога у конкурсі на проект 

«Розвиток страхового ринку в умовах глобалізації» для отримання гранту в межах програми 

« Erasmus+» спільно з Каунаською колегією (KAUNO KOLEGIJA/University of Applied Sciences 

(Lithuania)).  

Прикладом успішної реалізації наукового співробітництва факультету із закордонними 

ВНЗ є й міжнародне стажування наших науковців: 



 

14 

1. Ясіновська І. Ф., канд. екон. н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання – 

стажування у Жешовському університеті, лютий 2015 року. 

2. Прокопишак В. Б., канд. екон. н., старший викладач кафедри фінансів суб’єктів 

господарювання – стажування у Жешовському університеті, лютий 2015 року. 

3. Мищишин І. Р. – старший викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання – 

стажування у Жешовському університеті, січень-лютий 2015  року. 

Участь у виконанні спільних проектівз університетами партнерами: 

1. Завершено спільний науковий проект «Стан та перспективи розвитку підприємств 

прикордонних територій України і Польщі». Керівник проекту д-р. екон. н., проф. 

Васіківська К.В. 

2. Виконання спільного наукового проекту «Порівняльний аналіз страхування України та 

Польщі» спільно із Державною вищою технічно-економічною школою в Ярославі (Польща). 

Дане наукові дослідження проводилося на безоплатній основі. Результати наукових досліджень 

будуть опубліковані у вигляді навчального посібника «Страховий менеджмент» у IV кварталі 

2015 р. 

3. Триває робота над проектом «Оцінка транскордонного суспільно-економічного 

потенціалу на польсько-українському прикордонні» в рамках створеної спільної науково-

дослідної лабораторії із Державною вищою технічно-економічною школою в Ярославі 

(Польща). Основні результати цього проекту будуть опубліковані у монографії. Керівник 

проекту канд. екон. н., проф.Карпінський Б.А. 

4. Перемога у конкурсі проектів. Проект «Розвиток страхового ринку в умовах 

глобалізації» для отримання гранту в межах програми « Erasmus+» спільно з Каунаською 

колегією (KAUNO KOLEGIJA/University of Applied Sciences (Lithuania)). Реалізація проекту 

2015-2017рр. (виконавці: Мищишин І.Р., Сич О. А.) 

 

З 01 вересня до 31 грудня 2015 року ст. викл. кафедри суб’єктів господарювання 

Мищишин І. Р. та студентка V курсу Біляк Марія стали учасниками міжнародного проекту 

«Підприємницька Полонія». Проект реалізований Жешовською агенцією регіонального 

розвитку та Міністерством закордонних справ Польщі. Проект передбачає поглиблене 

опрацювання розвитку підприємницьких навичок та інновацій. 

Кафедра економіки та менеджменту продовжує співпрацю у сфері наукової роботи в 

межах функціонування транскордонної науково-дослідної лабораторії із фінансово-

економічних проблем державотворення з Інститутом економіки та управління Державної вищої 

технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича у Ярославі. Зокрема, здійснюється 

активна робота зі створення міжнародної науково-дослідної лабораторії із фінансово-

економічних проблем державотворення і стратегіології розвитку території з факультетом 

організації та управління Лодзького університету. 

Кафедра державних та місцевих фінансів тісно співпрацює з Опольським університетом 

(Польща). Основним результатом співпраці є публікування наукових робіт з широкого спектру 

напрямків розвитку державних і місцевих фінансів, стажування викладачів, обмін студентами, 

взаєморецензування наукових робіт. 

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання співпрацює у сфері організації навчального 

процесу, наукової роботи та наукових проектів із Державною вищою технічно-економічною 

школою ім. Броніслава Маркевича у Ярославі та Політехнікою Лодзькою (Польща), 

Жешовським університетом (Польща), Каунаською колегією (Литва), Міжнародним 

університетом «МІТСО» (Білорусь), організація міжнародних студентських практик-стажувань 

«Літня школа» для студентів. 

Кафедра міжнародної економіки та теорії фінансів проводить наукові дослідження у сфері 

міжнародної торгівлі та європейської інтеграції спільно з кафедрою європейської інтеграції та 
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міжнародного маркетингу Політехніки Лодзької та тісно співпрацює з інститутом міжнародних 

відносин Державної вищої технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича у Ярославі.  

Кафедра економічної теорії здійснює співпрацю у сфері дослідження проблем інтеграції 

України з ЄС із кафедрою євроінтеграції факультету економіки та управління Лодзької 

Політехніки (Польща). 

Кафедра економічної кібернетики здійснює співпрацю у сфері організації спільних 

наукових досліджень та літніх студентських практик з інститутом прикладної інформатики 

Лодзької Політехніки (Польща). 

Кафедра обліку і аудиту співпрацює у сфері наукової роботи з ДОЗВПО «Санкт-

Петербурзький торгово-економічний університет» (Росія), Каунаською та Шауляйською 

колегіями, Шауляйським університетом (Литва), Жешовським університетом і Державною 

вищою технічно-економічною школою ім. Броніслава Маркевича у Ярославі (Польща). 

Розпочато роботу з підписання договорів про співпрацю з Пряшівським університетом 

(Словачинна), «Міжнародним університетом «МІТСО» (Білорусь), Банківською вищою 

школою (Латвія). 

 

7 Аспірантура та докторантура 

7.1 Захист дисертацій випускниками докторантури та аспірантури* 

Прізвище, 

ініціали 

Науковий 

керівник, 

консультант 

Рік 

закін-

чення 

Дата подачі до 

спеціалізованої 

вченої ради 

Дата 

захисту 

Тема 

дисертації 

* Співробітники. 

7.2 Захист дисертацій співробітниками*  

Прізвище, 

ініціали 

Посада, 

кафедра 

Спеціальність Дата  

захисту, 

шифр ради, 

установа 

Тема дисертації 

Ситник Н.С. В.о. 

зав.кафедри 

державних 

та місцевих 

фінансів, 

доц. 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством 

7 квітня 

2015 р.,  

Д 35.840.01, 

Львівська 

комерційна 

академія 

Модернізація 

внутрішньої торгівлі 

України: теорія і 

практика 

Голинський 

Ю. О. 

Асистент 

кафедри 

міжнародної 

економіки 

та теорії 

фінансів 

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 

18 

листопада 

2015 р.,  

К 35.886.01, 

Львівська 

державна 

фінансова 

академія 

Організація 

казначейського 

обслуговування 

бюджетів в умовах 

реформування 

державних фінансів в 

Україні 

Григор`єва Я.В.  Асистент 

кафедри 

обліку і 

аудиту 

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 

9 вересня 

2015 р. 

К 35.886.01, 

Львівська 

державна 

фінансова 

академія 

Фінансове 

забезпечення та 

перспективи розвитку 

туризму в 

Карпатському регіоні 
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7.3 Захисти у спеціалізованих вчених радах університету сторонніми працівниками  

Прізвище, 

ініціали 

Науковий 

керівник, 

консультант 

Спеціальність Дата  

захисту 

Тема дисертації 

 

8 Студентська наукова робота: кількість наукових гуртків і кількість студентів, що 

беруть участь у їхній роботі; участь (кількість студентів) у виконанні держбюджетної чи 

іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; 

виступи на конференціях (кількість доповідей за участю студентів, назви конференцій); 

індивідуальні та спільні зі співробітниками університету публікації; отримані нагороди у 

II етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо. 

 

У 2015 р. на факультеті функціонувало 7 наукових гуртків, до яких було залучено 161 

студент. 

До виконання держбюджетної теми «Розробка концепції та інструментарію оцінювання і 

порівняння державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти» (номер держ. 

реєстрації 0113U000590) у 2015  р. було залучено двох студентів, та до виконання 

госпдоговірної теми «Реформування системи пенсійного забезпечення населення» (номер держ. 

реєстрації 0113U008376) у звітному році було залучено троє студентів факультету. 

28 листопада 2014 року було проведено XIV Міжнародну студентсько-аспірантську 

інтернет-конференцію «Розвиток фінансових систем європейських країн у сучасних умовах». 

Науковий захід зібрав учасників із шести країн. Кількість учасників від України становила – 

230 осіб, із Польщі – 21 особа, Росії – 7 осіб, Білорусії – 2 особи, Литви – 1 особа, Іспанії – 4 

особи. 

У 2015 р. за участю студентів факультету було організовано та проведено наступні 

наукові заходи: 

 ІІІ Міжнародний науковий семінар «Страховий ринок: сучасні виклики в умовах 

глобалізації», 14-15 травня 2015 р. 

 VІІ кафедральна наукова студентська конференція : «Конкурентоспроможність 

національної економіки у світовому господарстві», 20 травня 2015 р. 

 Круглий стіл на тему: «Системний підхід до вивчення дисциплін ІТ напрямку», 

15 лютого 2015 р. 

 Науковий семінар на тему : «Фінансова звітність: сутність, основні зміни за 2014 і їх 

вплив на її складання та подання», 3 березня 2015 р. 

 Круглий стіл на тему: «Фіскальне середовище розвитку інноваційної діяльності 

підприємств: проблеми та перспективи», 19 березня 2015 р. 

 Диспут-вікторина «Організація власної справи – мрія чи реальність», 25 березня 2015 р. 

 Науковий диспут на тему «Як подолати кризу в пенсійній системі України?», 

26 березень 2015 р. 

 Круглий стіл на тему: «Сучасні технології побудови баз даних та знань», 14 квітня 

2015 р. 

 Круглий стіл на тему: «Інтеграція України в ЄС: перспективи та проблеми», 

23 квітня 2015 р. 

 Круглий стіл на тему: «Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових 

бюджетних програм в системі охорони здоров'я Львівщини», 19 травня 2015 р.  

 Дискусійний клуб на тему: «Вплив негативної синергічності на фінансову 

продуктивність регіону в умовах глобальних фінансових викликів», 19 травня 2015 р. 

 Науково-популярна лекція «Розвиток ІТ- компетентності у майбутніх фахівців з 
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економічної кібернетики», 19 травня 2015 р. 

 Семінару молодих вчених на тему: «Сучасні тенденції розвитку фінансово-банківської 

системи», 20 травня 2015 р.  

 Брейн-штормінг «Самозайнятість: тенденції, проблеми, перспективи», 20 травня 2015 р. 

 Інтерактивний захід «Експрес-оцінка рівня інтелектуальних здібностей студентів», 

20 травня 2015 р. 

 Виставка кращих науково-дослідних робіт студентів кафедри економічної кібернетики, 

21 травня 2015 р. 

 Круглий стіл на тему :«Контроль в Україні: регулювання і розвиток», 23 квітня 2015 р. 

 Круглий стіл на тему: «Бюджетно-податкова політика стимулювання розвитку 

підприємництва в Україні», 21 травня 2015 р. 

 Круглий на тему :«Асоціація України і ЄС – перші здобутки», 21 травня 2015 р. 

 Круглий стіл на тему «Розвиток бюджетних програм в системі охорони здоров’я 

Львівщини», травень 2015 р. 

 Круглий стіл на тему: «Фінансова спроможність територіальних громад в контексті 

реформи місцевого самоврядування», 8 жовтень 2015 р. 

 Круглий стіл на тему: «Політична та економічна криза в Україні – наслідки для 

економіки», 13 жовтня 2015 р. 

 Круглий стіл на тему «Український студент як елемент ефективного ринку праці», 10 

листопада 2015 р. 

 

Студенти факультету також приймали активну участь у наукових заходах, які проводились 

на базі інших навчальних закладів, зокрема : 

 V Наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми 

міжнародних економічних відносин: фінансові стратегії та інституційні системи міжнародного 

співробітництва» (Тернопіль, 6 листопада 2014 року). 

 Międzynarodowej Konferencji Młodzi dla Nauki – Wyzwania Wspόłczesnego Biznesu (Łódź, 

05.12.2014 r.)  

 VІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, здобувачів 

і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах 

глобалізації економіки» (ЛНТУ, 6 грудня 2014 року) 

 Міжнародна конференція «Молодь і наука: сучасні виклики бізнесу» (Політехніка 

Лодзька, м. Лодзь, 5-7 грудня 2014 р.).  

 Науково-теоретична інтернет-конференція молодих учених, аспірантів, студентів 

«Творчий пошук молоді - курс на ефективність» (ХКТЕІ, Хмельницький, 25 лютого 2015 року). 

 Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, здобувачів і 

студентів «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України» (ЛНТУ, 25 квітня 

2015 року) 

 Всеукраїнський Форум студентської науки «Розвиток фінансових послуг у контексті 

нової фінансової архітектури» (м. Київ, 14-15 травня 2015 р.). Секція «Страхування у системі 

забезпечення економічного зростання»  

 V Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Фінансова та соціально-

економічна система України в умовах децентралізації». Європейський університет, (26 

листопада 2015 року). 

За результатами науково-дослідної роботи студентів опубліковано у співавторстві 1 статтю 

та 327 тез доповідей. 

Двоє студентів факультету взяли участь у Міжнародній студентській олімпіаді зі 

страхування й управління ризиками, яка проводилась у  Міжнародному університеті «МІТСО», 
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Мінськ 12-14 листопада 2014 р. (Республіка Білорусь). Команда нагороджена медалями за ІІІ 

місце. 

 

9 Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом). 

 

Монографії 

Видано __8__ монографій загальним обсягом _74,1__ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Ватаманюк-Зелінська У.З. Формування умов інтеграційно 

орієнтованого підприємницького середовища / У.З. Ватаманюк-

Зелінська. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. 250 с.  

15 

Ярема Я.Р. Розвиток потенціалу підприємств агропромислового 

виробництва / Я.Р. Ярема. – Харків: Видавництво ТОВ «Щедра 

садиба плюс», 2015. – 265 с. 

16,6 

Комарницька Г. О. Регіональна урбанізація /   Г.О. Комарницька. 

– Кам'янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», –  2015. – 175 с. 

10,3 

Біттер О.А. Цінове середовище розвитку сільськогосподарських 

підприємств / О.А.Біттер, В.Б.Ваврик. – Львів : Ліга-прес, 2015. – 

204 с. 

12,0 

у т.ч. автора у-ту 4,0 

Романів Є.М. Розвиток держаного фінансового контролю / 

Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я., – 

за  заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 174с. 

9,2 

Труш І.Є. Державне регулювання макроекономічних процесів на 

основі грошово-кредитного механізму / Г.І.Башнянин, 

О.Ю.Носов, І.Є. Труш. – Львів: ЛІГА-ПРЕС, 2015. – 222 с.  

12,5 

у т.ч. автора у-ту 3,8 

Р. Garasym  Studenci w świecie bankowości elektrononicznej / Р. 

Garasym, A. Borcuch,  M.Garasym. – Lwów: Spolom, 2015.-142s.   

8,3 

у т.ч. автора у-ту 3,6 

Гарасим П.М. Ринок фінансових інвестицій в Україні: 

формування та розвиток / Гарасим П., Танчак Я., Гарасим М.– 

.Львів: СПОЛОМ, 2015. – 200 с.  

11,6 

 

Підручники 

Видано __0__ підручників загальним обсягом __0__ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

 

Навчальні посібники 

Видано __14__ навчальних посібників загальним обсягом 189 друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Гончарук С.М. Збірник завдань і виробничих ситуацій з 

навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» / С.М. 

Гончарук.–  Львів : ЛДФА, 2015. – 95с. . 

5,9 

Гончарук С.М. Аудит / С.М. Гончарук, Д.В. Долбнєва. – Львів : 

Ліга-Прес, 2015.– 338 с.  

19,5 

Труш І.Є. Облік у бюджетних установах: Практикум / І.Є. Труш. 

– Львів: Ліга-Прес, 2015. – 250 с. 

12,9 
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Приймак С.В. Аналіз господарської діяльності. Практикум / С.В. 

Приймак, Л.Я. Даниляк.. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 100 с. 

5,9 

Приймак С.В. Контроль і ревізія діяльності суб’єктів 

підприємництва. Практикум / С.В. Приймак, Л.Я.Даниляк. – 

Львів, Ліга-Прес, 2015. – 165 с.; 

9,0 

Вступ до економетрики / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, 

О.В. Максимук,  С.К. Шкулка. – Львів, 2015.– 285 с 

16,6 

Васильків І.М. Вища математика: теорія і задачі; у 2-х частинах / 

І.М. Васильків. – Львів : “Євросоціум”, 2015. – 900 с. 

58,1 

Пак Н.Т. Регіональна економіка / Н.Т. Пак. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 326 с. 

18,9 

Філософія / О.П. Тімченко, Я.Г. Сислюк, В.Я. Дубик [та ін.];  за 

заг. ред. проф. О.П. Тімченка. – Львів : Видавництво «Растр-7», 

2015. – 360 с.  

17,5 

у т.ч. автора у-ту 4,1 

Бобко Л.О. Студент вищого навчального закладу як об’єкт і 

суб’єкт навчання і виховання / Л.О. Бобко.  – Львів : ЛДФА,  

2015. – 73 с. 

4,2 

Глобальна економіка. Курс лекцій  / Заг. ред. Гупала О.Г. – 

Львів:  ЛДФА, 2015. – 283 с.  

16,6 

Макрофінансове бюджетування / У.З. Ватаманюк-Зелінська, 

Н.В. Шевчук. – Львів : Дизайн-Студія «Папуга». – 2015. – 140 с.  

8,7 

Маркетинг: основи теорії та практики* / Липчук В.В., Дудяк Р.П., 

Бугіль С.Я. / За заг. редак. В.В. Липчука. – 3-тє вид., випр. і доп. 

– Львів: «Магнолія-плюс», 2015. – 288 с.  

16 

у т.ч. автора у-ту 5,8 

Маркетинг* / [Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я., 

Янишин Я.С.];  за заг. ред. В.В. Липчука. – 2-ге вид. стереотипне, 

Львів: «Магнолія-плюс», 2015. – 456 с..  

28,5 

у т.ч. автора у-ту 2,8 

* Гриф Міністерства освіти і науки України 

 

Наукові журнали 

Видано _0__ наукових журналів загальним обсягом __0__ друк. арк. 

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк. 

 

Вісники 

Видано _1__ серію вісника загальним обсягом 22,4 друк. арк. 

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк. 

Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. Ред.. 

Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2014. – №26. – 277 с. 

22,4 

 

Збірники наукових праць 
Видано _1__ випуск збірника наукових праць загальним обсягом   4,0   друк. арк. 

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк. 
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Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : ІІ 

Міжнар.науково-практичн. семінар, 14-15 травня 2015 р. м. Львів 

[матеріали] / Львівська державна фінансова академія; редкол.: 

К.В. Васьківська [та ін.]. – Львів: ЛДФА, 2015. – 108с. 

4,0 

 

Статті 

Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор; 

 

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of 

Science, Scopus та інших; 

1. Гринчишин Я.М. Restrukturyzacja jako narzędzie zarządzania antykryzysowego  

przedsiębiorstw / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w 

Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. 2015. № 106, s. 49-61.(Індексується в базах даних: 

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), BazEkon , Index 

Copernicus, C.E.E.O.L. (Central and East European Online Library). – Режим доступу : 

http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/106-2015_4.pdf  

2. Р.Garasym Concepts of firmness and balancing in marketing logistics/ Р.Garasym, M. 

Garasym, O.Gerasymenko / Economics, Entrepreneurship, Management. Volume 2, Number 1. 

Founder and Publisher Lviv Polytechnic National University. 2015. s. 21-25. – Режим доступу: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/29254/1/004_021_026.pdf 

3. Р.Garasym Aspects of innovations influence on marketing logistics efficiency/ Р.Garasym, 

M.Garasym, Jerzy Zamojski.– Miscellanea Oeconomicae. Zarządzania i logistyka.:Wydawnictwo 

Universytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  2015 s. 221-231. 

4. Долбнєва Д. В. Необхідність та передумови впровадження автоматизованих 

інформаційних систем ведення обліку на вітчизняних підприємствах / Д. В. Долбнєва // Сталий 

розвиток економіки. – 2015. – № 1. – С. 185-192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/sre_2015_1_30.pdf. (Index Copernicus Journals Master List, Польща) 

5. Лобода Н.О. Облікова концептуалізація фінансових інвестицій як результат процесів 

феноменологічної редукції: зарубіжний досвід та вітчизняні євроінтеграційні перспективи / 

Н.О. Лобода // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: 

міжнар. зб. наук. пр. / [ред. кол.: В.М Жук, В.А. Дерій та ін.]. – Тернопіль: ГО "Науковий клуб 

"СОФУС", 2015. – Вип. 4. – С. 78-86. міжнародні збірники наукових праць наукового клубу 

"Scopus" ("ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ" включено до наступних баз: The Cite Factor, The Journals Impact Factor (JIF), 

The General Impact Factor (GIF), Directory of Research Journals Indexing DRJI, Google Scholar, 

ResearchBib, Directory of abstract indexing for journals, International Society for Research Activity 

(ISRA), Issuu, The Electronic Journals Library). – Режим доступу: 

http://sophus.at.ua/publ/2015_03_27/sekcija_1_2015_03_27/oblikova_konceptualizacija_virobnichikh

_zapasiv_zarubizhnij_dosvid_ta_vitchiznjani_perspektivi/82-1-0-1218 

6. Лобода Н.О. Економічна сутність заробітної плати та інших виплат найманим 

працівникам як методична детермінанта моделі їх відображення в обліковій діяльності 

підприємства / Н.О. Лобода // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки: міжнар. зб. наук. 

пр. / [редкол.: відп. ред. Садовська І.Б.]. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2015. – Вип. 1 (5). - Ч. 2. – С. 207-

213. Міжнародний збірник наукових праць (ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: НАУКОВІ 

НОТАТКИ) з 2014 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN 

International Centre. Paris, France). Міжнародний збірник наукових праць в 2014 році включено 

до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Російський індекс наукового 

цитування (РІНЦ), Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY.RU). – Режим доступу: 

http://oia.lntu.edu.ua/files/Vipusk_2-2015.pdf 

http://cejsh.icm.edu.pl/
http://gollum.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php
http://www.ceeol.com/
http://www.ceeol.com/
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2015_1_30.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2015_1_30.pdf
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7. Жумік О.В. Оцінка ймовірності банкрутства українських страхових компаній / 

О.В. Жумік, Ю.А. Стадник // Вісник Маріупольського державного університету. Збірник 

наукових праць. – Маріуполь. – 2014. – Вип. 8. – С. 200-206. («Index Copernicus International» – 

Режим доступу: http://mdu.in.ua/Nauch/VESTNIK/economy/vipusk_8.pdf 

8. Маліновська О.Я. Особливості законодавчо-нормативного регулювання діяльності 

кредитних спілок в Україні / О.Я. Маліновська // Технологический аудит и резервы 

производства. – 2015. - №4/5(24). – С. 92-96. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DO

WNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tatrv_2015_4(5)__20.pdf 

9. Танчак Я.А. Інтернет-трейдинг на Українському ринку фінансових інвестицій : 

Танчак Я. А. Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. – 

Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. 

10. Васьків О.М. Інформаційна технологія автоматизованого розрахунку нарощування 

виробничих потужностей підприємства / О.М. Васьків, І.Б. Шевчук // Вісник Маріупольського 

державного університету. Збірник наукових праць. – Маріуполь. – 2014. – Вип. 8. – С. 14-20. 

(«Index Copernicus International» (Польща)) – Режим доступу: 

http://mdu.in.ua/Nauch/VESTNIK/economy/vipusk_8.pdf 

11. Шевчук И.Б. Расширенная классификация информационных технологий: научно-

теоретические и региональный подходы. / И.Б. Шевчук. // Международный электронный 

научно-практический журнал «Перспективы науки и образования». − 2014. − № 6(12). – 177 с. − 

URL: https://pnojournal.files.wordpress.com/2014/07/1406pno.pdf.  – с. 41-47. (РИНЦ,  Index 

Copernicus Journals, Global Impact Factor, Universal Impact Factor). – Режим доступу: 

https://pnojournal.files.wordpress.com/2014/07/pdf_140607.pdf 

12. Sytnyk N. Role of transport logistics in the internal trade competitiveness increase / 

N. Sytnyk, O. Gerasymenko //Yale Review of Education and Science, 2015, No.1. (16), (January-

June). Volume VI. “Yale University Press”, 2015. – P. 189-195. (Proceedings of the Journal are 

located in the Databases Scopus. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 4.865. SCImago 

Journal Rank (SJR): 4.875). – Режим доступу: 

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/10730/2/Yale%20Review,%20Vol.VI,%202015

-ilovepdf-split-merge.pdf 

13. Ватаманюк-Зелінська У.З. Казначейське обслуговування державного бюджету 

України за доходами: реалії та напрями вдосконалення / У.З. Ватаманюк-Зелінська, І.Б. 

Романів, Н.Я. Дідулко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – №2. – С.39-45. (0,1д.а.) (Index 

Copernicus, Journals Master List) – Режим доступу: http://uniep.km.ua/upload-files/_2_2015_.pdf 

14. Ватаманюк-Зелінська У.З. Формування інтеграційно орієнтованого підприємницького 

середовища для підприємств машинобудівного комплексу України / У.З. Ватаманюк-Зелінська 

//  Інноваційна економіка №1 2015 с. 32-37 (РИНЦ; INDEX COPERNICUS) ) – Режим доступу: 

http://ie.at.ua/IE_2015/InnEco_1-56-2015.pdf 

15. Карпінський Б.А. Еволюція теоретичних поглядів у системі бюджетоутворювальних 

податків / Б.А. Карпінський, С.К. Шкулка // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. 

праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 221-231. – Режим доступу: 

http://nvunfu.esy.es/Archive/2015/25_2/NV_25_2.pdf 

16. Карпінський Б.А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у 

фінансовому кліматі регіонів України Економічний часопис-ХХІ / Б.А. Карпінський, В.О. 

Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64. – Режим доступу: 

http://soskin.info/ea/2014/11-12/201420.html 

17.  Карпінський Б.А. Еволюція підходів у моделюванні соціально-економічних процесів і 

сталого розвитку / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, А.Б. Шевців, О.Б. Карпінська // Науковий 

вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.3. 

– С. 253-265. Режим доступу: http://nvunfu.esy.es/Archive/2015/25_3/NV_25_3.pdf 

http://nvunfu.esy.es/Archive/2015/25_2/40.pdf
http://nvunfu.esy.es/Archive/2015/25_2/40.pdf
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18. Карпінський Б.А. Модель сталого розвитку економіки: формування та порівняльна 

динаміка змін. Частина І / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, О.Б. Карпінська, А.Б. Шевців, // 

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – 

Вип. 25.7. – С. 13-27. Режим доступу: http://nvunfu.esy.es/Archive/2015/25_7/NV_25_7.pdf 

19. Карпінський Б.А. Знаннєва економіка та сталий розвиток: моделювання і порівняння / 

Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, А.Б. Шевців, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ 

України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.4. – С. 243-255. 

Режим доступу: http://nvunfu.esy.es/Archive/2015/25_4/NV_25_4.pdf 

20. Маліновська О.Я. Аналіз історичних аспектів становлення кредитних спілок у світі в 

цілому та в Україні / О.Я. Маліновська // Економічний часопис – ХХІ. – 2015. - №7-8(1). – С. 8-

11. Режим доступу: http://soskin.info/ea/2015/7-8-1/20153.html 

 

 

Статті в інших закордонних виданнях; 

1. Danyliak  L. Ya. Financing of the budget programs in the sphere of healthcare / L. Ya 

Danyliak // Poland, Przemysl: sp. z o.o. “Nauka I studia”, 2015. – P.45-53. 

2. Danyliak L. Ya. Characteristics of the nationwide programs functioning in the sphere of 

healthcare in separate countries of the Eastern Europe / L.Ya Danyliak // Stredoevropsky vestnik pro 

vedu a vyzkum: Central European Jordan for Science and research. - № 8 serfredaktor: prof PhDr. 

Zdenek Ondrejek, DrSc. – Czech Republik, Praha, Publishing hous Education and Science, 2015. – 

P.25-36.; 

3. Gerasymenko O. Aspects of innivations influence on marketing logistics efficiency / P. 

Garasym, J. Zamojski, O. Gerasymenko, M. Garasym // Studia i Materialy. Zarzadzanie i Logistyka: 

Miscellanea Oeconomicae. – Rok 19. – Nr 2. – Kielce, 2015. – P. 221-229.  

4. Шевчук І.Б. Современная парадигма информацийцного общества как основа развития 

национальной и региональных экономик . / І.Б. Шевчук // Черноризец Храбър. Варненский 

Свабоден Университет. №8. 2015. – URL: http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Sovr-paradigma-4.pdf.   

 

 

4. Статті у фахових виданнях України; 
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10. Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету (0,5 с. 

про кожну конференцію); 

ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Страховий ринок: сучасні виклики в 

умовах глобалізації», проведений кафедрою фінансів суб’єктів господарювання 14-15 травня 

2015 року. У ньому приймали участь керівники страхових компаній ПрАТ СТ «Іллічіське», СК 

«ПЗУ Україна», викладачі та студенти  ВНЗ України, Польщі та Білорусі  - Львівська державна 

фінансова академія(Україна), Львівська комерційна академія(Україна), Львівська філія ПВНЗ 

«Європейський університет»(Україна), ВНЗ НУ «Львівська політехніка»(Україна), Київський 

національний торгово-економічний університет(Україна), Державна вища технічно-економічна 

школа ім. Броніслава Маркевича в Ярославі, (Польща),Жешівський університет(Польща), 

Вільнюський національний університет(Литва), Заклад освіти Федерації профспілок Білорусі 

«Міжнародний університет «МІТСО» (Білорусь). 

На ньому обговорювалися такі проблеми: перспективні напрямки розвитку страхових 

послуг та каналів їх просування в Україні та світі, досвід країн-сусідів у розв’язанні проблем, 

пов’язаних зі страхуванням життя та здоров’я громадян, перспективи розвитку страхових 
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ринків Європейських країн, зокрема страхування відповідальності, перестрахування ризиків та 

убезпечення життя. 

Основні положення семінару: доповіді науковців та практиків окреслили основні 

проблемні питання, притаманні розвитку страхового ринку у змінних умовах економічного 

середовища. Так, наголошено на виключній ролі страхування життя, як механізму, що 

доповнює соціальний захист населення в країнах Центральної та Східної Європи. Приділено 

значну увагу впровадженню та оцінці нових страхових продуктів на ринку для забезпечення 

потреб споживачів у різних видах страхового захисту, зокрема охарактеризовано 

антимонопольний комплаєнс, маркетингове оцінювання якості страхових послуг, 

запровадження страхової «платформи» - набору страхових продуктів та використання Інтернет-

ресурсів для просування страхових послуг. Проведено інтелектуальну гру «Брейн-ринг зі 

страхування» для поглиблення знань та інтересу до вивчення страхування серед студентської 

молоді.  

 

VІІ кафедральна наукова студентська конференція: «Конкурентоспроможність 

національної економіки у світовому господарстві». 20 травня 2015 р. Обговорювались 

проблеми, пов’язані з підвищення конкурентоспроможності національної економіки у 

світовому господарстві, зокрема, переваги та недоліки для України від вступу до 

Європейського Союзу; конкурентні переваги та можливості підвищення інвестиційної 

привабливості України; перспективи розвитку вітчизняного фондового ринку, як одного із 

основних чинників відродження української економіки; стан та шляхи підвищення рейтингу 

України за показником економічної свободи, як домінанти зростання довіри до нашої держави 

та залучення іноземного капіталу; шляхи щодо зростання конкурентоспроможності фінансового 

сектора тощо.  

У ході обговорення учасники дійшли таких висновків: з метою забезпечення 

конкурентоспроможності фондового ринку України політика держави має бути зосереджена на 

наступному: налагодження тісного співробітництва в рамках міжнародних організацій та 

роз'яснення потенційних можливостей з метою створення позитивного іміджу українського 

фондового ринку серед зарубіжних та вітчизняних інвесторів; підвищення вимог до 

корпоративного управління, чітке визначення прав та обов'язків емітентів та інвесторів; 

спрощення доступу до внутрішнього ринку зарубіжних інвесторів та запровадження менш 

жорстких методів валютного регулювання з метою доступу вітчизняних підприємств до 

міжнародних ринків капіталу; розширення кількості фінансових інструментів, доступних для 

інвесторів, повноцінне впровадження в обіг похідних цінних паперів, зокрема створення 

забезпечення хеджування інвесторів на вторинному ринку цінних паперів; введення в дію 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, погодження нормативної бази та регулювання 

ринку фінансових послуг відповідно до світових стандартів. 

 

11 Патентно-ліцензійна діяльність: 

 

11.1 Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну 

модель)) − автори, назва, № заявки, дата подачі , заявник(и); 

 

Подано до Державної служби інтелектуальної власності України 2 заявки на авторське 

право на твір: 

№13747 від 24.09.2015 р. Карпінський Б.А., Григоренко В.О. «Синергетика: еволюція 

поглядів та прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі» (у двох 

частинах). 

 

 



 

33 

№13748 від 24.09.2015 р. Карпінський Б.А., Григоренко В.О. «Фінансовий клімат 

території: теоретичні основи та концепція оцінювання» (у двох частинах). 

 

11.2. Рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель) -. 

 

11.3 Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, 

заявник(и) -. 

 

12 Матеріальна база підрозділу (обладнання, придбане за звітний період чи введене в 

дію на кінець звітного року) -. 

 

13 Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи в ринкових умовах: 

1. Сприяти створенню навчально-наукових центрів на базі ВНЗ. 

2. Узгодити правову і нормативну бази стажування аспірантів, молодих учених і фахівців у 

зарубіжних центрах.  

3. Ширше практикувати досвід написання спільних наукових монографій на міждержавній 

(міжвідомчій) основі. 

4. Налагодження більш ефективної роботи у сфері організації наукової діяльності потребує 

збільшення цільового фінансування на публікації монографій, підручників, посібників, 

наукових статей викладачів, а також на участь їх у міжвузівських та міжнародних 

конференціях, а також монографій спільних із зарубіжними партнерами та статей у журналах з 

Імпакт-фактором. 

5. Збільшити цільове фінансування на закупівлю іноземної наукової літератури (журнали, 

монографії) та забезпечення можливостей викладачам входу в системи наукових бібліотек світу 

через Інтернет. 

6. Доцільно фінансово забезпечити можливості проходження довготермінового стажування 

викладачів ВНЗ України у провідних наукових центрах як України так і світу за базовими 

навчальними дисциплінами.  

7. Збільшити перелік видань економічних напрямів, що входять до наукометричних баз 

даних, та спростити процедуру подання матеріалів до публікації в них.  

8. Поглибити нерозривний взаємозв’язок передових методів навчання та наукових 

технологій для забезпечення повноправної участі у Болонському процесі. 

9.  Враховувати, що переважна більшість наукових досліджень проводиться викладачами в 

межах робочого часу, що не завжди ефективно, особливо у випадку значної завантаженості 

викладачів в навчальному процесі. 

Відтак, однією з головних вимог розвитку вищої освіти є формування такої її структури, 

яка б в контексті соціально-економічних процесів забезпечувала якісну підготовку 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців.  

 

 

 

 

Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді факультету управління фінансами та бізнесу 

_________________    _ 

      (протокол/дата) 

 

 В.о. декана факультету управління фінансами та бізнесу            ___________А..Стасишин 

                                       (підпис) 


