
Додаток 2 

Звіт 

про наукову роботу факультету управління фінансами та бізнесу у  2016   році 

 

1. Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік 

На факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету 

імені Івана Франка функціонує наукова школа, започаткована професором Карпінським Б.А. за 

загальним напрямом досліджень: «Формування та реалізація підходів управлінського контролю 

в стратегіології розвитку національного господарства». 

Управлінською науковою школою 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 виокремлено 

негативну синергічність на прикладі фінансової продуктивності, яка підтверджується значним її 

падінням порівняно зі змінами окремих складових з огляду на фінансову кризу. 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 (Крим), запропоновано комплексні 

заходи з мінімізації даних втрат (лише фінансово-ресурсні втрати від дій держави-анексора 

сягають до 0,5 трлн дол. США). 

Синтезовано парадигму державотворчого патріотизму нації на основі податкової 

домінанти, що дозволяє вперше в світовій практиці перейти від досліджень проблематики 

патріотизму на якісному рівні до кількісного його оцінювання і порівняння. Реалізація цієї 

парадигми на національному рівні дозволятиме забезпечити понад 2 млрд грн додаткових 

надходжень у державну скарбницю. 

За пріоритетними розробками управлінської наукової школи (понад 20) проводиться їхня 

реєстрація на авторське право в Державній службі інтелектуальної власності України із 

напрямів: управління і економіка національного господарства; формування та функціонування 

державотворчого патріотизму нації з позиції кількісної (податкової) домінанти; інструментарій 

та моделювання у фінансовій системі держави; управлінські механізми та підходи. 

 

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. 

 

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

звітний рік зокрема): 

2.1 Резюме: 

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

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

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

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

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

матеріалів, рекламна діяльність тощо). 

 

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 2016 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. Узагальнено найпоширеніші підходи до класифікації інформаційних технологій (ІТ). 

Запропоновано регіональний підхід до класифікації ІТ, що дозволить краще орієнтуватися в 

різноманітних засобах нагромадження, обробки й поширення інформації про регіон, швидше 

сформувати інформаційний простір регіону, удосконалити інформаційне забезпечення органів 

регіонального управління, створити об'єктивні передумови соціально-економічного розвитку 

регіону, підвищити ефективність діяльності суб'єктів господарювання в регіоні, вирішити 

проблеми по пошуку інформації та її структуризації. Класифікаційним ознаками є: відтворення 

інформації про регіон; ефект від впровадження й використання; організація інформаційних 

потоків щодо регіону; учасники адміністративно-правових і соціально-економічних відносин у 

регіоні. 

2. Обґрунтовано застосування методу головних компонент для зниження розмірності 

інформативного поля з метою визначення структури факторів інформатизації діяльності 

підприємств: «Рівень використання ІКТ» та «Забезпеченість підприємств ЕОМ». Виходячи із 

вищенаведеної інтерпретації головних чинників, можна сформувати основні стратегічні 

орієнтири розвитку підприємств в рамках формування інформаційного суспільства та 

інформатизації національної економіки. 

3. Виконано практичну реалізацію методики кластерного аналізу для формування 

кредитних програм комерційних банків для позичальників фізичних осіб. Проведено 

класифікацію регіональних ринків (областей західної України) на яких працює банківська 

установа за типом позичальника фізичної особи за рядом класифікаційних ознак (середньою 

сумою та терміном кредиту, середнім доходом, віком і соціальною стабільністю позичальника 

та його кредитною історію).  

4. Також застосовано інструментарій кластерного аналізу для планування  діяльності 

підприємств легкої промисловості та визначено, що існує потреба об’єднання суб’єктів галузі 

легкої промисловості у однорідні групи з метою покращення їх господарської діяльності. 

5. Проведено аналіз діяльності біржових торговельних систем на вітчизняному ринку 

фінансових інвестицій. Виконано аналіз порядку відкриття рахунків до початку торгівлі та 

модель інтернет-трейдингу.В контексті досліджуваної проблеми подано порядок етапів 

розвитку онлайн-брокериджу в Україні за критерієм тарифікації. Наведена порівняльна 

характеристика онлайн-торгівлі на вітчизняному та міжнародних ринках фінансових інвестицій. 

Проведено детальний аналіз електронних торгів на двох вітчизняних біржах, а саме: 

Українській біржі та ПАТ «Фондова біржа ПФТС».На основі статистичних даних показано 

структуру торгів на Українській біржі та галузеву структуру індексного кошика.  

6. Розглянуто особливості створення та функціонування нового виду валюти – 

криптовалюти. Окреслено перспективи подальшого розвитку найбільш поширеного з видів 

криптовалют – біткоінів. За допомогою однієї з адаптивних економетричних моделей зроблено 

прогноз кількості пунктів обміну біткоінів у світі на наступний період. Показано, що хоча 

дискусії щодо біткоінів та перспективи їх використання не вщухають, можна говорити про 

подальшу зміну валютного ринку під впливом інформаційних технологій, подібних до 

технології blockchain. 

7. Наведено приклад практичного застосування методів теорії ймовірності та 



математичної статистики для оцінки ймовірності ризику банкрутства страхових компаній, що 

працюють на страховому ринку України. 

 

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 : 13, тез доповідей на конференціях : 16. 

 

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: 

1. За звітний період авторським колективом доопрацьовані два розділи наукового звіту: 

1. «Фінансово-економічна оцінка стану функціонування пенсійної системи України» та 

2. «Вдосконалення механізмів фінансування  пенсійної системи України.  

2. У результаті дослідження теми: «Пенсійне забезпечення громадян України, як складова 

соціальної політики держави» вивчено систему соціально-економічні відносини, що виникають 

між суб’єктами економічної діяльності, в результаті реалізації державної політики у сфері 

пенсійного забезпечення громадян України. На основі проробленої роботи  пропонуються нові 

варіанти для організації продуманої та соціально ефективної державної політики у сфері 

пенсійного забезпечення   громадян  України, з врахуванням існуючої сьогодні  проблематики 

по наповненню пенсійного фонду. 

3. По даній тематиці підготовлені  два розділи 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) 

- ; 

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

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

 

Кількість статей : 4, тез доповідей на конференціях : 6. 

 

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 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 дослідження зроблені основні висновки та рекомендації щодо 

ефективності виконання бюджетних програм в охороні здоров’я, а саме:  

 - у роботі обгрунтовано необхідність подальшого ефективного функціонування та 

розвиток системи охорони здоров’я в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів:  

- визначено актуальність  вдосконалення  фінансово-економічних механізмів виконання 

цільових бюджетних програм у сфері охорони здоров’я особливо в умовах економічної кризи.  

- акцентовано увагу на визначенні “бюджетної програми” в сфері охорони здоров’я.  Під 

даним поняттям слід розуміти систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення 

єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів 

відповідно до покладених на нього функцій; 

- обгрунтовано, що реформа фінансового забезпечення охорони здоров’я України має 

відбуватися в рамках загальноприйнятих в Європі принципів соціальної рівності, 

справедливості і солідарності під час організації і надання послуг з охорони здоров’я, оскільки 

саме такий підхід дав змогу європейським країнам досягти високих показників стану здоров’я 

своїх громадян.  

- обґрунтована необхідність застосування цільових бюджетних програм в системі охорони 

здоров’я як інструменту  для  використання бюджетних коштів з кращим результатом і 

меншими затратами згідно із пріоритетами  державної  політики  в  сфері  охорони  здоров’я  чи 

рішеннями територіальної громади;   

- запропоновано удосконалювати   процес  використання  програмно-цільового  методу  у  

бюджетному  процесі  формування  видатків  на охорону здоров’я на рівні місцевих бюджетів із  

використанням  елементів  стратегічного планування у діяльності розпорядників бюджетних 

коштів.  

Під час  виконання  НДР у 2016 році були зроблені такі узагальнення: 

-  обґрунтована  необхідність більш предметно підходити  до питання розробки цільових 

бюджетних програм у майбутньому; 

- спрямовувати невикористані кошти цільових бюджетних програм на придбання 

обладнання для амбулаторій сімейної медицини; 

- важливим є розробка методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності бюджетних 

програм та розрахунку основних результативних показників, які дають змогу обґрунтувати 

цільове та раціональне використання бюджетних коштів, а також враховувати досвід 

зарубіжних країн, які мають велику практику використання програмно-цільового методу 

виконання бюджетів; 

- всі державні цільові програми у сфері охорони здоров'я та найважливіші заходи щодо їх 

здійснення повинні підлягати науковій експертизі, яка проводиться відповідно до закону у 

провідних національних і міжнародних установах, визначених Кабінетом Міністрів України. 

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; 

 

Навчальні посібники: 
1. Романів Є.М., Приймак С.В. Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва: 

[навчальний посібник] – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 444 с. 

2. Приймак  С.В., Костишина М.Т., Долбнєва Д.В. Фінансова звітність підприємств : 

[навчально-методичний посібник].   – Львів, Ліга-Прес, 2016. – 268 с. 

3. Гончарук С. М. Практикум з навчальної дисципліни аудит : навчально-методичний 

посібник / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб., і доп.]. – Львів : Растр-7, 2016. 

– 210 с. 

 

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

 

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 фінансів суб’єктів господарювання у 

звітному році в межах робочого часу викладачів 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 : 

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-приватного партнерства для України. 

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. Біттер О.А., Петришин Л.П., Назаркевич М.Р. «Механізм підвищення рівня життя 

сільського населення». – Львів: Ліга-прес, 2016. – 156 с. 

 

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

 

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 державних та місцевих фінансів у звітному 

році в межах робочого часу викладачів виконувалась НДР на тему : «Бюджетно-податкова 

політика активізації підприємництва у стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки», науковий керівник – Ситник Наталія Степанівна, доктор економічних 

наук, доцент, номер державної реєстрації − 0116U001657, термін виконання: січень 2016 р. − 

грудень 2020 р. 

 

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

звітний рік зокрема); 

3.1 Резюме : 

У результаті виконання науково-дослідної роботи, за звітний період: 

- доведено необхідність реформування бюджетної та податкової систем із метою 

активізації розвитку підприємницької діяльності в умовах детінізації та посилення 

конкурентоспроможності національної економіки; 

- проаналізовано особливості розвитку підприємницького середовища в Україні на основі 

результатів оцінки наслідків впливу політичної ситуації в країні на ефективність бюджетно-

податкової політики держави; 

- запропоновано фіскальні механізми державного регулювання та активізації вітчизняного 

підприємництва. 

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

«Відтворення виробничого потенціалу підприємств агропромислового виробництва в 

сучасних умовах» – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю: 08.00.04. «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)», здобувач Ярема Ярослав Романович. 

«Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із 

урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища» – дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю: 08.00.04. «Економіка і управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)», здобувач Ватаманюк-Зелінська Уляна 

Зеновіївна. 

 

 

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

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

 

Монографії: 

1. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні : кол. моногр./ 

[Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З., А.В. Стасишин та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С.–

 Львів : «Сполом», – 2016. – Ч 1. – 412 с. 

2. Ватаманюк-Зелінська У. З. Концептуальні засади інтеграції суб’єктів господарської 

діяльності машинобудівного комплексу України : [монографія] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // 

Economic activity management:  problems and prospects: Collective monograph. – Aspekt Publishing, 

Taunton, MA, United States of America, 2016. – p. 4-22. 

 

Навчальні посібники: 
1. Маркетинг : Навч. посіб / [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», 2016. – 456 с. 

 

Кількість статей : 23, тез доповідей на конференціях : 41. 

 

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 2016 р. професорсько-викладацьким складом кафедри економіки та менеджменту 

виконувалась НДР на тему: «Розробка ідентифікаційних ознак, оцінювання та управління 

державотворчим патріотизмом нації на кількісній основі в умовах реформування владних 

повноважень», науковий керівник –  Карпінський Борис Андрійович, кандидат економічних 

наук, професор, номер державної реєстрації − 0116U001658, термін виконання: січень 2016 р. − 

грудень 2020 р. 

 

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

звітний рік зокрема): 

3.1 Резюме: 

Синтезовано наукові засади організації фінансово-податкового механізму інвестиційного 

зростання, виділено фактори його впливу і ролі в активізації реалізації наявного фінансово-

податкового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць у процесі децентралізації. 

Сформовано апаратний інструментарій даного механізму та вичленено можливості його прояву 

у децентралізаційних процесах. Вперше запропоновано функціонально-економічну модель 

фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання, яка комплексно включає як важелі 

інвестиційно-податкового середовища, так і потреби стратегіології розвитку, економічного 

зростання та нарощування податкових поступлень за проведення активної децентралізаційної 

політики. Обґрунтовано ефективність пропонованого механізму у збалансованості фінансово-

податкової системи держави та досягненні оптимального рівня децентралізації, виходячи з 

можливостей і досвіду проходження трансформаційних реформ на різних рівнях. 

Обґрунтовано значення та визначено роль і місце інвестиційних платформ у фінансово-

економічній системі держави в сучасних умовах інтеграційної-трансформації та глобалізації 

ринків. Вперше синтезовано і систематизовано положення можливостей і переваг формування 

інвестиційних платформ у межах транскордонної інтеграції України з іншими державами за 

умов децентралізації. Побудовано комплексну структурно-економічну модель функціонування 

інвестиційної платформи, яка дає можливість виділити і осмислити переваги її функціонально-

економічної структури у межах міждержавної (транскордонної) інтеграції в контексті 

децентралізаційних змін. Окрім того, дана модель дозволяє виділити оптимальні параметри 

формування інвестиційної платформи для економіки України. Запропоновано реалізацію двох 

інвестиційних платформ у найбільш сприятливих для них регіонах держави: перша (з центром у 

Львові) створить доступ до найбільшого світового ринку товарів і послуг – ЄС; друга (з 

центром у Одесі) забезпечить скорочення трансакційних витрат та активізує інвестиційні 

процеси через морські торгівельні шляхи. Окреслено ключові макроекономічні показники 

ефективності функціонування інвестиційних платформ та наведено вірогідні позитивні і 

негативні сторони їхнього задіювання за реформування владних повноважень. 

 

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. Карпінський Б.А. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання / Б.А. 

Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська // Научные ответы на вызовы современности: 

экономика. В 2 книгах. К 1. : монография. – Одесса : Куприенко СВ, 2016. – 178 с. (С. 7-35, 164-

171)  

2. Карпінський Б.А.Фінансовий механізм формування інтегрованих підприємницьких 

структур в Україні / Б.А. Карпінський, О. В. Горбачевська // Сучасні тенденції функціонування 

та розвитку підприємств: загрози та виклики:монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2016. – 350 

с. (С. 140-164). 

3. Герасименко О.В. Вплив державного управління на інвестиційну діяльність 

підприємств як важіль економічної стабілізації / О.В. Герасименко // Сучасні тенденції 

функціонування та розвитку підприємств: загрози і виклики : колективна монографія. – Д. : 

ЛІРА, 2016. – С. 6-18.  

4. Gerasymenko O. Problems and prospects of fiscal management in the field of trade 

(Проблеми та перспективи фіскального управління у сфері торгівлі) / N. Sytnyk, O. 

Gerasymenko/ Problems of social and economic development of the business: national and 

international experience (Проблемы социально-экономического развития предпринимательства: 

отечественный и зарубежный опыт) : Collective monograph. – Editorial Arane, S.A. deC.V., 

Mexico City, Mexico, 2016. – Р. 66-76.  

 

Підручники: 

1. Комарницька Г.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / І. М. 

Комарницький, Г.О. Комарницька. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2016. – 424 с. 

 

Навчальні посібники: 

1. Карпінський Б.А. Вступ до економетрики: Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. 

Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 296 с. 

 

Кількість статей : 14, тез доповідей на конференціях : 32. 

 

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

Отримано 20 свідоцтв та подано на авторське право до Державної служби 

інтелектуальної власності України 50 заявок. 

Зокрема: 

1. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти – Карпінський Б. 

А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації: 

оцінювання податкової домінанти» / Карпінський Б. А. // Державна служба інтелектуальної 

власності України. – № 67037. – 04.08.2016.  

2. Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення 

конституційного ладу (у двох частинах) – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового 

забезпечення конституційного ладу» (у двох частинах) / Карпінський Б. А. // Державна служба 

інтелектуальної власності України. – № 67038. – 04.08.2016.  

3. Податкова домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому 

процесі – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Податкова 

домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому процесі» / 

Карпінський Б. А. // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67035. – 

04.08.2016.  



4. Положення про транскордонну науково-дослідну лабораторію з фінансово-

економічних проблем державотворення. Ustalenia dotyczace transgranicznego laboratorium 

naukowo-badawczego problematyki funkcjonowania panstwa w obszarze finansowo-ekonomicznym – 

Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Положення про 

транскордонну науково-дослідну лабораторію з фінансово-економічних проблем 

державотворення. Ustalenia dotyczace transgranicznego laboratorium naukowo-badawczego 

problematyki funkcjonowania panstwa w obszarze finansowo-ekonomicznym» / Карпінський Б. А., 

Пукала Ришард // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67078. – 09.08.2016.  

5. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції 

податкової домінанти – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

«Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції податкової 

домінанти» / Карпінський Б. А. // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 

67080. – 09.08.2016.  

6. Концепція оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території – 

Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Концепція 

оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території» / Карпінський Б. А. // 

Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67079. – 09.08.2016.  

7. Соціально-економічний розвиток території та нарощування надходжень від 

бюджетоутворювальних податків: взаємозв’язок, оцінювання, динаміка – Карпінський Б. А. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Соціально-економічний розвиток 

території та нарощування надходжень від бюджетоутворювальних податків: взаємозв’язок, 

оцінювання, динаміка» / Карпінський Б. А., Шкулка С. К. // Державна служба інтелектуальної 

власності України. – № 67025. – 04.08.2016.  

8. Динаміка та моделювання надходжень бюджетоутворювальних податків у фінансовій 

системі держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

«Динаміка та моделювання надходжень бюджетоутворювальних податків у фінансовій системі 

держави» / Карпінський Б. А., Шкулка С. К. // Державна служба інтелектуальної власності 

України. – № 67033. – 04.08.2016.  

9. Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової 

політики держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

«Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової політики 

держави» / Карпінський Б. А. // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 

67034. – 04.08.2016.  

10. Податкова політика держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію 

– Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Податкова політика 

держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію» / Карпінський Б. А. // 

Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67036. – 04.08.2016.  

11. Збалансованість фінансової системи і фінансовий потенціал території: методологія та 

оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень – Карпінський Б. А. Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір «Збалансованість фінансової системи і фінансовий 

потенціал території: методологія та оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень» / 

Карпінський Б. А., Григоренко В. О. // Державна служба інтелектуальної власності України. – 

№ 67039. – 04.08.2016.  

12. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (у двох частинах) – 

Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-ресурсні 

втрати України від дій держави-анексора» (у двох частинах) / Карпінський Б. А., Григоренко 

В.О., Карпінська О. Б. // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67027. – 

04.08.2016.  

13. Концепція оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території – 

Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Концепція 



оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території» / Карпінський Б. А. // 

Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67079. – 09.08.2016.  

14. Соціально-економічний розвиток території та нарощування надходжень від 

бюджетоутворювальних податків: взаємозв’язок, оцінювання, динаміка – Карпінський Б. А. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Соціально-економічний розвиток 

території та нарощування надходжень від бюджетоутворювальних податків: взаємозв’язок, 

оцінювання, динаміка» / Карпінський Б. А., Шкулка С. К. // Державна служба інтелектуальної 

власності України. – № 67025. – 04.08.2016.  

15. Динаміка та моделювання надходжень бюджетоутворювальних податків у фінансовій 

системі держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

«Динаміка та моделювання надходжень бюджетоутворювальних податків у фінансовій системі 

держави» / Карпінський Б. А., Шкулка С. К. // Державна служба інтелектуальної власності 

України. – № 67033. – 04.08.2016.  

16. Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової 

політики держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

«Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової політики 

держави» / Карпінський Б. А. // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 

67034. – 04.08.2016.  

17. Податкова політика держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію 

– Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Податкова політика 

держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію» / Карпінський Б. А. // 

Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67036. – 04.08.2016.  

18. Збалансованість фінансової системи і фінансовий потенціал території: методологія та 

оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень – Карпінський Б. А. Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір «Збалансованість фінансової системи і фінансовий 

потенціал території: методологія та оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень» / 

Карпінський Б. А., Григоренко В. О. // Державна служба інтелектуальної власності України. – 

№ 67039. – 04.08.2016.  

19. Політична непередбачуваність – характерна домінанта фінансового клімату території 

– Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Політична 

непередбачуваність – характерна домінанта фінансового клімату території» / Карпінський Б. А., 

Григоренко В. О. // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67040. – 

04.08.2016.  

20. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання – Карпінський Б. А. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-податковий механізм 

інвестиційного зростання» / Карпінський Б. А., Максимів Д. Я., Карпінська О. Б. // Державна 

служба інтелектуальної власності України. – № 66839. – 21.07.2016.  

 

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

матеріалів, рекламна діяльність тощо) -. 

 

 

У 2016 р. професорсько-викладацьким складом кафедри фінансів суб’єктів 

господарювання виконувалась НДР на тему: «Фінансове забезпечення розвитку приміських 

територій», науковий керівник –  Васьківська Катерина Володимирівна, доктор економічних 

наук, професор, номер державної реєстрації − 0116U001659, термін виконання: січень 2016 р. − 

грудень 2020 р. 

 

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

звітний рік зокрема): 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=786028936172506331&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=786028936172506331&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=786028936172506331&btnI=1&hl=ru


3.1 Резюме: 

Фінансове забезпечення розвитку приміських території постає як сукупність нових 

методів, засобів та шляхів реалізації економічних можливостей регіону, а, отже, 

підпорядковується стратегічним механізмам із впровадження нових інвестиційно-інноваційних 

проектів. Основними характеристиками такого розвитку є системність, циклічність, 

динамічність. Приміська територія повинна виконувати свої функції, які спрямовані на 

місцевий розвиток, що характеризується внутрішніми та зовнішніми чинниками та механізмами 

фінансово-економічного розвитку. Головним тут є ефективне використання власного 

ресурсного потенціалу, в т.ч. й фінансового, що сприяє економічному зростанню.  

В ході дослідження виявлено, що серед складових приміської території є  територіальні 

громади;  власний ресурсний потенціал, в т.ч. земля;  об’єкти підприємницької діяльності;  

об’єкти соціальної інфраструктури. До внутрішніх чинників належать: населення, структура, 

вік, стать, освітній рівень тощо; місце розташування; органи місцевого самоврядування; 

місцевий бюджет; підприємства, господарства населення, їх спеціалізація; об’єкти соціальної 

інфраструктури; резерви нарощення внутрішнього потенціалу; інвестиції. До зовнішніх 

чинників належать: політичні; правові; фінансові (державні програми, дотації, субвенції); 

соціальні; економічні. Приміську територію слід розглядати у контексті з територіальною 

громадою, що проживає на її території, враховуючи її чисельність, стать, вік, рівень освіти та 

місцезнаходження з її власним потенціалом. Цей новий погляд на поняття приміської території 

в нашій країні. Але слід підкреслити, що високий рівень свідомості територіальної громади, з 

однієї сторони і створення на рівні держави економічних умов для розвитку підприємств, а з 

другої – здатні сприяти економічному зростанню приміської території. 

 

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. Біттер О.А., Петришин Л.П., Назаркевич М.Р. «Механізм підвищення рівня життя 

сільського населення». – Львів: Ліга-прес, 2016. – 156 с. 

 

Кількість статей : 11, тез доповідей на конференціях : 7. 

 

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). 

 

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

звітний рік зокрема): 

 

4.1.Резюме : 

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

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

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

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). 

 

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. 

Біттер О.А., д.е.н., проф. – член Спеціалізованої вченої ради у Львівському національному 

аграрному університеті Д 36.814.02 за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління 

підприємствами 

 

Опонування дисертацій: 

1. Д-р екон. наук, проф. Біттер О.А. – офіційний опонент дисертаційної роботи Якубів 

Р.Д. на тему: «Організаційно-економічне забезпечення управління персоналом 

сільськогосподарських підприємств», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю  08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (18 

жовтня 2016 р., спецрада Д. 36.814.02, Львівський національний аграрний університет).  

2. Канд. екон. наук, доц. Герасименко О.В. – офіційний опонент дисертаційної роботи 

Ковальчук Світлани Петрівни на тему «Організаційно-економічний механізм державного 

регулювання залучення інвестицій», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним 

господарством (21 червня 2016 р., Львівський торговельно-економічний університет). 

 

Відгуки на автореферати: 

1. Д-р екон. наук, доц. Ситник Н.С. – відгук на автореферат дисертаційної роботи 

Міценко Наталії Григорівни 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); 

2. Д-р екон. наук, доц. Ситник Н.С. – відгук на автореферат дисертаційної роботи на 

автореферат дисертації Андріїв Наталії Миколаївни на тему «Державна політика формування 

конкурентного підприємництва в системі внутрішньої торгівлі України», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством; 

3. Д-р екон. наук, доц. Ситник Н.С. – відгук на автореферат дисертаційної роботи 

Сороківської Олени Анатоліївни на тему «Інноваційні напрями підвищення економічної 

безпеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук  за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності);  

4. Д-р екон. наук, доц. Ситник Н.С. – відгук на автореферат дисертаційної роботи Козоріз 

Любові Олександрівни на тему «Податок на прибуток підприємств у системі 

середньострокового бюджетного планування», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;  

5. Д-р екон. наук, доц. Ситник Н.С. – відгук на автореферат дисертаційної роботи 

Литвинчука Андрія Олександровича на тему «Ресурсно-економічне оподаткування як фактор 

сталого розвитку України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  

за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;  



6. Д-р екон. наук, доц. Ситник Н.С. – відгук на автореферат дисертаційної роботи 

Верещака Івана Михайловича на тему «Трансформація боргової політики в умовах 

запровадження середньострокового бюджетного планування», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук  за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;  

7. Д-р екон. наук, доц. Ситник Н.С. – відгук на автореферат дисертаційної роботи 

Почтарук Інни Станіславівни на тему «Організаційно-економічне забезпечення 

конкурентоспроможності вугільної промисловості регіону», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук  за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка; 

8. Д-р екон. наук, доц. Ситник Н.С. – відгук на автореферат дисертаційної роботи Федик 

Ольги Володимирівни на тему «Механізми залучення в обіг товарних ресурсів 

сільськогосподарської продукції господарств населення», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук  за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності); 

9. Д-р екон. наук, доц. Ситник Н.С. – відгук на автореферат дисертаційної роботи Градюк 

Наталії Михайлівни на тему «Експортний потенціал сфери виробництва як фактор підвищення 

рівня безпеки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  за 

спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). 

10. Д-р екон. наук, доц. Ярема Я.Р. – відгук на автореферат дисертаційної роботи 

Смігунової Олени Вікторівни на тему “Організаційно-економічні засади формування 

раціональних розмірів аграрних підприємств молочного напряму”, поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

11. Канд. екон. наук, доц. Герасименко О.В. – відгук на автореферат дисертаційної роботи 

Глущенка Олександра Івановича на тему «Забезпечення ефективності використання 

управлінського персоналу торговельних підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). 

12. Канд. екон. наук, проф. Карпінський Б.А. – відгук на автореферат дисертаційної 

роботи Кудряшової Катерини Миколаївни на тему «Стратегічні пріоритети розвитку лісового 

господарства України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

13. Канд. екон. наук, проф. Романів Є.М. – відгук на автореферат дисертаційної роботи 

Калинкіна Дмитра Володимировича на тему «Внутрішній аудит бюджетних установ в умовах 

реформування системи державного фінансового контролю»,  подана на здобуття наукового 

ступеню кандидата  економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

14. Канд. екон. наук, проф. Романів Є.М. – відгук на автореферат дисертаційної роботи 

Андрощук Ірини Іванівни на тему «Завдання з надання впевненості, крім аудиту та огляду в 

системі аудиторських послуг», подана на здобуття наукового ступеню кандидата  економічних 

наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності. 

 

Експертні висновки щодо дисертацій: 

Канд. екон. наук, проф. Карпінський Б.А. надав експертні висновки щодо дисертацій:  

- Ватченко Б.С. (Дніпропетровська державна фінансова академія) «Грошова оцінка 

майнового потенціалу регіону з метою оподаткування» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 

- Крисовата К.В. (Тернопільський національний економічний університет) «Фінансові 

ризики функціонування митної системи України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 

Д-р екон. наук, проф. Васьківська К.В. надала експертні висновки щодо дисертацій:  



- Василюк Д.Я. Організаційно-економічні засади формування та розвитку середнього 

класу в Україні. – НАН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього 

НАН України» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). 

- Рісна Р.Р. Трудова рееміграція як фактор соціально-економічного розвитку регіону. - 

НАН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» 

(08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). 

 

Рецензування дисертацій 

Біттер О.А. – рецензування кандидатської дисертації Піняги Н.О. «Ефективність 

використання ресурсного потенціалу  сільськогосподарських підприємств» – 08.00.04 – 

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 

Біттер О.А. – рецензування кандидатської дисертації Ільчук В.В. «Організаційно-

економічні засади функціонування підприємств – виробників картоплі на цільових ринках» – 

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 

Бобко Л.О. – рецензування кандидатської дисертації Литвина В.А. «Формування 

інформаційної культури майбутніх архітекторів у професійній підготовці вищого навчального 

закладу» – 13.00.04 –   теорія і методика професійної освіти. 

 

Д-р екон. наук, проф. Васьківська К.В. дала рецензію на навчально-методичний посібник 

Данилюк О.І. «Управління людськими ресурсами в соціальній сфері», Кам`янець-Подільський, 

2016. 

 

 

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). 

У рамках науково-технічної співпраці з установами Національної академії наук України та 

галузевими академіями наук України викладачі факультету проходять стажування в інститутах 

НАН України, захищають докторські і кандидатські дисертації в спецрадах НАН України. 

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

педагогічних кадрів у галузі державних і місцевих фінансів, бюджетно-податкової та митної 

політики, фіскального адміністрування, підготовка аспірантів та докторантів, захист дисертацій 

на спеціалізованих вчених радах. 

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. 

- результативність спільної співпраці полягає у наступному: 

1) підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері економічної діяльності, яка 

передбачає спільну розробку методичного забезпечення з написання дипломних робіт за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” та „Спеціаліст” спеціальності „Фінанси” 

спеціалізації „Фінанси суб’єктів господарювання” (кол. авторів: д.е.н., проф. Васьківська К.В., 

к.е.н., ст. наук. співробітник, зав. відділом  Інституту регіональних досліджень НАН України  

Шульц С.Л. та ін.). 

2) підготовка наукових та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації: 



- експертиза наукових досліджень, тобто рецензування авторефератів із захисту 

кандидатських та докторських дисертацій (д.е.н., проф. Васьківська К.В.). 

- зав. кафедри Васьківська К.В. в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України» є членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д 

35.154.01  

 

6.2 Співпраця із закордонними науковими установами та фірмами (наукові 

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

заходи, запрошення закордонних науковців). 

 

З 01.09.2016 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу реалізується проект за 

програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у 

європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір». 

З 01.01.2016  р. почала діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (згідно 

Угоди про асоціацію  між Україною та ЄС). Для основних суб’єктів ринку ці зміни 

передбачають багато і переваг, але водночас – достатню кількість потенційних ризиків. Однією 

із причин такої ситуації є те, що в Україні немає системного досвіду поширення спеціалізованої 

інформації про євроінтеграційні процеси, зокрема – про особливості функціонування зони 

вільної торгівлі з ЄС.  

Дана проблема відноситься і до української системи вищої освіти, де до сьогоднішнього 

дня не впроваджено у практику ВНЗ єдиних підходів щодо викладання дисциплін з 

європейської інтеграції. Це зумовлює необхідність запровадження точкових заходів навчально-

консультативного характеру. Зокрема, цей факт загострює важливість автономної участі у 

даному процесі вищих навчальних закладів, які можуть підвищити рівень кваліфікації 

студентів-випускників шляхом запровадження у навчальний процес спеціалізованих фахових 

дисциплін в галузі економіки у європейській інтеграції.   

У Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті управління 

фінансами та бізнесу для студентів 2-го курсу викладається короткий курс «Європейська 

інтеграція та глобальні проблеми сучасності», який дає базові знання у цій сфері. Однак, на 

даний час вітчизняний ринок праці вимагає наявність у випускників-економістів фахових 

компетенцій у сфері європейської інтгерації. У свою чергу, це ставить перед факультетом 

вимогу – як доповнення до вже існуючої дисципліни запровадити у навчальний процес 

спеціалізовані предмети євроінтеграційного спрямування. 

Відтак, згідно проекту за програмою Жана Моне кафедрою економічної теорії вже цього 

навчального року (у другому семестрі) буде запроваджено нову спеціалізовану дисципліну для 

магістрів «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір». 

Метою пропонованого проекту є розповсюдження знань про економічні засади 

європейської інтеграції серед зацікавлених цільових груп (студентів, викладачів, органів влади, 

бізнесу та громадських організацій).  

Перевагою для студентів, які вивчатимуть новий предмет є: 

По-перше – додаткові практичні компетенції у сфері євроінтеграції, які можна 

використати у своїй майбутній трудовій діяльності; 

По-друге – окрім основної навчальної програми надається можливість послухати 

зовнішніх лекторів та бізнес-тренерів із цікавими програмами; 

По-третє – після завершення навчання  передбачене нагородження студентів 

спеціалізованим сертифікатом (українською та англійською мовами) про участь у навчальному 

проекті Європейської Комісії, який значно покращить перспективи навчання, стажування та 

працевлаштування закордоном. 

Реалізація даного проекту передбачає як запровадження нової спеціалізованої дисципліни 

для студентів-магістрів, так проведення ряду додаткових науково-практичних заходів, зокрема: 



студентських наукових диспутів; круглих столів (за участі представників від студентства, 

науковців, органів влади, бізнесу, громадського сектору); навчального посібника та наукових 

статей; проведення заключної конференції про проблеми дослідження та викладання економіки 

у європейській інтеграції.  

20 жовтня 2016 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка відбулась презентація проекту за програмою 

Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: 

внутрішні виклики та зовнішній вимір».  

У межах заходу було проведено відкриту лекцію для студентів магістратури проф. 

Роберта Станіславського (кафедра європейської інтеграції та міжнародного маркетингу 

Університету «Політехніка Лодзька»). Тема лекції: «Роль структурних фондів Європейського 

Союзу у розвитку Польщі» 

21 та 22 жовтня 2016 року доц. В.А. Зеленко брав участь у Х Конгресі Української 

Асоціації Європейських Студій "Вирішення та трансформація конфліктів через науку і освіту: 

найкращий європейський та український досвід". На даному заході було здійснено публічне 

представлення проекту «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній 

вимір». 

Загалом, за двосторонніми договорами, факультет співпрацює з 6-ма зарубіжними 

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

діяльності. 

Впродовж 2016 року студенти факультету були учасниками міжнародних конференцій, 

семінарів, симпозіумів, які проводились у закордонних університетах-партнерах: 

- Міжнародний тиждень у Каунаській колегії, 2-6 березня 2016 р., Каунас (Литва); 

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

умовах глобалізації», 12-13 травня 2016 р., Львів (Україна); 

- I Міжнародна науково-практична конференція «Формування нової парадигми 

управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні», 

27 жовтня 2016 р., Львів (Україна). 

В рамках проекту ERASMUS+ з лютого по червень 2016 року студенти факультету 

управління фінансами та бізнесу були направлені на навчання:  

- до Технічного університету м. Лодзь (Республіка Польща) – Лозовська І. В. та Якимик В. Я.; 

- до Університету прикладних наук Каунаської колегії (Литва) – Гнатенко О.Г. та Клим Р.С. 

Також, прикладами успішної реалізації наукового міжнародного співробітництва із 

закордонними організаціями є: 

1. К.е.н., доцент Сич О.А. з 06 березня по 12 березня 2016 року проходила стажування в 

Університеті прикладних наук (м. Каунас, Литва) за Програмою академічної мобільності 

«Еразмус+». Прочитала 4 лекції на страхову тематику, взяла участь у круглому столі з науково-

методичних проблем викладання та міжнародній науково-практичній конференції 

2. Публікації 

- Sych, O. Financial resources for postindustrial cities revitalization // International 

conference «Innovative (Eco-)Technology, Entrepreneurship and Regional Development» (KAUNO 

KOLEGIJA / University of Applied Sciences, 7– 11 of March, 2016). 

- Vaskivska Кateryna.  Financial support of development of local budgets of village territorial 

communities  [Kateryna Vaskivska, Oleksandr Chopyk] / L'AssocТatТon 1901 «SEPIKE, 2016, 11, s. 

206-208 (Index Copernicus), ang. 

- Vaskivska Кateryna.  Econometric modeling of financial resources management at enterprises 

[Kateryna Vaskivska, Olha Detsyk] / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. 

наук. пр.] / НАН України. ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ"; 

редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С.38-44 (Index Copernicus), 

англ. Мова, ISSN 2071-4653. 



- Смолінська С.Д. Management of financial collateral tourist activities / С.Д. Смолінська, 

О.Д. Гнаткович // International  journal of new economics and social sciences. – № 1 (3) . – 

Świnoujście,  – 2015. – Р.17-23 

В рамках спільних наукових досліджень з Державною вищою технічно-економічною 

школою в Ярославі (Польща) 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)).  

 

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 

Ярема Я. Р. Професор 

кафедри 

державних та 

місцевих 

фінансів 

Економіка і 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

15.12.2015 р., 

Д 64.832.01, 

Харківський 

національний 

технічний 

університет 

сільського 

господарства 

імені Петра 

Василенка 

Відтворення виробничого 

потенціалу аграрних 

підприємств: теорія, 

методологія, практика 

 

Ватаманюк-

Зелінська У.З. 

 

Доцент 

кафедри 

державних та 

місцевих 

фінансів 

Економіка і 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

23.09.2016 р., 

Д 58.052.05, 

Тернопільський 

національний 

технічний 

університет 

імені Івана 

Пулюя 

Формування і 

використання механізмів 

інтеграційної взаємодії 

підприємств із 

урахуванням кон’юнктури 

підприємницького 

середовища 

 

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 2016 р. на факультеті функціонувало 8 наукових гуртків, до яких було залучено 150 

студент. 

До виконання науково-дослідних тем, які виконуються на факультеті у межах робочого 

часу викладачів у звітному році було залучено 15 студентів факультету. До реалізуації проекту 

за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у 

європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір» у якості асистента по роботі зі 

студентами залучено студента ІІІ курсу – Цибрана Р.Ф. 

12-13 травня 2016 року було проведено IV Міжнародний науково-практичний семінар 

«Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації», проведений кафедрою фінансів 

суб’єктів господарювання. Студенти факультету управління фінансами та бізнесу взяли 

активну участь у даному заході.   

Також, студенти магістратури мали змогу взяти участь у I Міжнародній науково-

практичній конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в 

умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні» проведеної на факультеті управління 

фінансами та бізнесу  27 жовтня 2016 року.  

У 2016 р. за участю студентів факультету було організовано та проведено наступні 

наукові заходи: 

Круглий стіл «Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю 

як інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання» (м. Львів, 

ФУФБ, 19 травня 2016 р.).15 доповідей , надруковані тези доповідей  під керівництвом 

викладачів кафедри 

1. Біляковська Х.І. Зміни у податковому законодавстві та їх вплив на фінансово-

господарську діяльність суб’єктів господарювання (науковий керівник – к.е.н., доцент Лобода 

Н. О.). 

2. Веремчук О.О. Напрями вдосконалення внутрішнього аудиту на підприємствах 

України. (науковий керівник – к.е.н., доцент Гончарук С. М.). 

3. В’язівський Ю.В. Актуальні питання обліку основних засобів в умовах повної 

автоматизації підприємницької діяльності (науковий керівник – к.е.н., доцент Долбнєва  

Д. В.). 

4. Гринчук К.В. Обліково-аналітичне забезпечення як компонент інформаційного 

забезпечення управління підприємством (науковий керівник – к.е.н., доцент Шевців Л. Ю.). 

5. Дєнгіна Н.В. Перспективи розвитку державного фінансового аудиту в Україні 

(науковий керівник – к.е.н., професор Романів Є. М.). 

6. Клімчук Н.П. Програмне забезпечення та проблеми впровадження електронного 

документообігу в Україні (науковий керівник – к.е.н., доцент Шевців Л. Ю.). 

7. Корчук О.Р. Удосконалення контролю системи бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності підприємств в умовах України (науковий керівник – к.е.н., доцент Костишина М. Т.). 

8. Кухар Н.П. Шляхи оптимізації та управління дебіторською заборгованістю вітчизняних 

підприємств (науковий керівник – к.е.н., доцент Лобода Н. О.). 

9. Михалевська О.С. Проблеми державного фінансового контролю на місцевому  

рівні (науковий керівник – к.е.н., доцент Долбнєва Д. В.). 

10. Платонова Ю.Р. Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку як 

передумова інформаційного взаєморозуміння у бізнесі (науковий керівник – к.е.н., доцент 

Лобода Н. О.). 



11. Рожак Н.-М.І. Реформування системи державного фінансового контролю в Україні: 

проблеми та перспективи (науковий керівник – к.е.н., професор Романів Є. М.). 

12. Романчук Л.А. Зміна концепції бухгалтерського обліку під впливом інституційних 

змін (науковий керівник – асистент Даниляк Л. Я.). 

13. Урядко Р.Р. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні 

підприємством (науковий керівник – к.е.н., доцент Приймак С. В.). 

14. Чекан Х.О. Напрямки удосконалення обліку, аналізу і контролю в сучасних умовах 

управління суб’єктами господарювання (науковий керівник – к.е.н., доцент Долбнєва Д. В.). 

15. Чиковська З.В. Удосконалення організації обліку грошових коштів із застосуванням 

інформаційних технологій (науковий керівник – к.е.н., доцент Шот А. П.). 

- Науковий семінар «Актуальні проблеми обліку, контролю, аналізу та звітності в 

умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку»  (м. Львів, ФУФБ, 11 

жовтня 2016 р.).17 доповідей. 

Була подана на Всеукраїнський конкурс  дипломних  робіт зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» до Житомирського державного технологічного університету дипломна робота 

студентки Степаник Х.М. на иему «Методичні підходи до аналізу та аудиту акціонерних 

товариств» (відправлено 19.10.2016). 

 

24 студента (3 команди по 8 учасників) другого та третього курсів факультету (групи 

УФМ-21с, 31с, 32с) взяли участь у квесті «Менеджер» (в рамках Фестивалю науки – 2016), 

кафедра економіки та менеджменту, 20 травня 2016 р. Кількість учасників: 24 учасника. 

Студенти-гуртківці у жовтні 2016 н.р. відвідали з екскурсією ПАТ «Галичфарм». 

Студенти ознайомилися із технологічними та управлінськими особливостями публічного 

акціонерного товариства, а також цікавилися умовами праці та механізмами працевлаштування 

на підприємстві. Було прийнято рішення про доцільність подальших екскурсій на підприємства 

Львівщини з метою поглиблення теоретичних та набуття практичних знань студентами 

факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені 

Івана Франка (супроводжуюча – Пак Н.Т.). 

Студенти Гнатенко О.Г., Мазяр А.В., Бабухін Д.А., Кушвара Н.Ю., Кожевніков О.В., 

Матківська Д.В. відвідали семінар та отримали Сертифікати Фонда Горста Рогуша про успішне 

завершення навчального семінару для управлінців «Успіх можна спланувати» про методику 

менеджменту підприємницького успіху на стійких засадах (19-23.09.2016) 

Студенти-гуртківці прийняли участь у науково-методичному семінарі на тему: 

«Наближення стандартів вищої освіти до європейського рівня якості» за участю завідувача 

кафедри бухгалтерського обліку і фінансів Інституту прикладних наук м. Каунаса (Литва) 

Річардаса Бутенаса та професора факультету організації та управління Політехніки Лодзької 

(Польща) Роберта Станіславського, а також викладачів кафедри фінансів суб’єктів 

господарювання та представників відділу працевлаштування ЛНУ ім. І. Франка (10 жовтня 2016 

р., ЛНУ, факультет управління фінансами та бізнесу) 

Студенти-гуртківці прийняли участь у Пішій ході до Меморіалу Українських Січових 

Стрільців (1 листопада 2016 р.) 

Студенти-гуртківці прийняли участь у Кар’єрному Workshop (3 листопада 2016 р., ЛНУ, 

економічний факультет) 

Студенти-гуртківці проходять реєстрацію на сайті Львівської міської ради на участь у 

щорічному проекті для активної молоді під назвою «Lviv Young Project» – конкурсі ідей, які 

стосуються стратегії розвитку міста Львова (24 жовтня – 24 листопада 2016 р.) 

- V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи 

України» 23 листопада 2016 р. м. Львів  



- Круглий стіл «Стан та перспективи розвитку ринку фінансового консалтингу в 

Україні»  (10 жовтня 2016 р. м. Львів). Підготовано 5 гуртківців з виступами,  питаннями та 

доповненнями по темі круглого столу. 

Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» прийняли участь у 3 заходах наукового 

та науково-практичного характеру: 

- Засідання наукового гуртка кафедри на тему: «Сучасні інформаційні технології в 

соціальній сфері та економіці» (24 березня 2016 р.). Відповідальна особа: к.е.н., доцент Шевчук 

І.Б. 

- Засідання наукового гуртка кафедри на тему: «Математичне моделювання фінансово-

економічної діяльності в інноваційній економіці» (2 листопада 2016 р.). Відповідальна особа: 

к.е.н., доцент Стадник Ю.А. 

- Презентація кращих студентських науково-дослідних проектів 2016 н.р. 

Студенти факультету також приймали активну участь у наукових заходах, які 

проводились на базі інших навчальних закладів, зокрема : 

- Міжнародн. наук.-практ. конф. «Науковий диспут: питання економіки та фінансів», 

(Київ-Будапешт-Відень, 26 лют. 2016 р.) (1 студент). 

- International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economists and in the 

Era of Globalization: Conference Proceedings. 2016. – January 29 [Klaipeda: Baltija Publishing]. – 

2016. (1студент). 

- ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених (м. Чернігів, 

21 грудня 2015 р.). (1 студент). 

- Міжнародна наукова конференція «Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu 

międzynarodowym» («Перспективи розвитку підприємництва в міжнародному контексті»),  що 

відбулась у Лодзькому університеті, м. Лодзь 31 травня 2016 р. – міжн. 

Nelli Volska, Department of Financial Management and Business Ivan Franko National 

University of Lviv – The impact of financial globalization on modern development of business in 

Ukraine – opiekunowie naukowi - prof. dr hab. Nataliya Sytnyk, PhD, Assoc. prof. Viktoriia Dubyk 

Khrystyna Kimak, Department of Financial Management and Business, Ivan Franko National 

University of Lviv, Tendencies of enterprises competitiveness change in eurointegration conditions, 

opiekun naukowy: PhD, Assoc. prof. Olena Cerasymenko 

Ivanna Lozovska, Wydział Zarządzania Finansami i Biznesem Lwowskiego Narodowego 

Uniwersytetu im. Iwana Franki, Influence of students motivation to study for qualitative structure of 

European enterprises personnel, opiekun naukowy: Ph.D., Associate Professor Olena Gerasymenko 

Vitalii Yakymyk, Department of Financial Management and Business, Ivan Franko National 

University of Lviv, Aspects of attraction of foreign investments into domestic enterprises, opiekun 

naukowy, Ph.D., Associate Professor Olena Gerasymenko 

Ковальська І. А. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічні 

аспекти розвитку держави: стан, проблеми, перспективи», Хмельницький, Хмельницький 

університет управління і права, 18.05.2016 р. – всеукр. 

Лозовська І.В. (УФР-41с), Якимик В.Я. (УФМ-31с). Презентація наукового гуртка 

«Державотворець» на міжнародній науковій конференції „Perspektywy rozwoju 

przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym”,   що відбулась у Лодзькому університеті, м. 

Лодзь 31 травня 2016 р. під керівництвом к.е.н., доцента Герасименко О.В. – міжн. 



За результатами науково-дослідної роботи студентів опубліковано 14 статтей (з них 1 

самостійно) та 68 тез доповідей (з них 47 самостійно). 

 

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

 

Монографії 

Видано __5__ монографій загальним обсягом ___30,8___ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Біттер О.А., Петришин Л.П., Назаркевич М.Р. «Механізм 

підвищення рівня життя сільського населення». – Львів: Ліга-

прес, 2016. – 190 с. 

11,9, 

у т.ч. автора у-ту 3,3 

Труш І.Є. Кредитне стимулювання економіки України / 

Г.І.Башнянин, О.Ю.Носов, І.Є.Труш, Т. А. Піхняк . – Львів: 

ЛІГА-ПРЕС, 2015. – 210с. 

12,3,  

у т.ч. автора у-ту 2,4 

 

Карпінський Б.А., Максимів Д.Я., О.Б. Карпінська Научные 

ответы на вызовы современности: экономика / Б.А. Карпінський, 

Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська. – Одесса : Куприенко СВ, 2016. 

– К 1. – 178 с.  

10,3, 

у т.ч. авторів у-ту 2,1 

Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Сучасні тенденції 

функціонування та розвитку підприємств: загрози і виклики /. 

[Б.А. Карпінський, О. В. Горбачевська, О.В. Герасименко та 

ін.]; під заг. ред. С. Б. Довбні. – Дніпропетровськ: Ліра, 2016. – 

456 с.  

26,5, 

у т.ч. авторів у-ту 2,3 

Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в 

Україні / [Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З., А.В. 

Стасишин та ін.]; заг. ред. Ситник Н.С.– Львів : «Сполом», – 

2016. – Ч 1. – 412 с. 

25,7, 

у т.ч. авторів у-ту 20,7 

 

Підручники 

Видано __1__ підручник загальним обсягом __13,2__ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Комарницька Г.О. Економіка праці та соціально-трудові 

відносини / І. М. Комарницький, Г.О. Комарницька. – 

Хмельницький: ФОП Цюпак А.А.,  2016. – 424 с. 

25,9 

у т.ч. автора у-ту 13,2 

 

Навчальні посібники 

Видано __11__ навчальних посібників загальним обсягом _146,4_ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Васьків О. М. Текстовий редактор Word: для виконання 

лабораторних завдань / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник. – Львів: 

ЛНУ імені ІванаФранка, 2016. – 127 с. 

8,5 

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

Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2016. – 296 с. 

16,8,  

у т.ч. автора у-ту 4,2  

Романів Є.М. Контроль і ревізія діяльності суб’єктів 

підприємництва / Є.М. Романів, С.В. Приймак. – Львів: Ліга-

26,8 



Прес, 2016. – 444 с. 

Приймак  С.В. Фінансова звітність підприємств / С.В. Приймак, 

М.Т. Костишина, Д.В. Долбнєва. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 268 

с. 

15,5 

Труш І.Є. Облік у зарубіжних країнах: Практикум / І.Є. Труш., 

М.Т. Костишина. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 123 с.  

8,7 

Гончарук С. М. Практикум з навчальної дисципліни аудит / С. 

М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб., і доп.]. – 

Львів : ТзОВ «Растр-7», 2016. – 210 с. 

12,2 

Труш І.Є. Облік і аудит / І.Є. Труш. – Львів: Ліга-Прес, 2016.- 

203 с. 

11,6 

Шот А. П. Фінансовий облік / А.П. Шот.  – Львів: ТзОВ «Растр-

7», 2016. – 342 с. 

19,9 

Шевців Л.Ю. Управлінський облік / Л.Ю.Шевців – Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. –  

480 с. 

16,0 

Лобода Н.О. Бухгалтерський облік в галузях економіки / Н.О. 

Лобода. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 294 с. 

15,9 

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-2006», 2016. – 456 с. 

28,5, 

у т.ч. автора у-ту 7,1 

* Гриф Міністерства освіти і науки України 

 

Наукові журнали 

Видано _0__ наукових журналів загальним обсягом __0__ друк. арк. 

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк. 

 

Вісники 

Видано _0_ серію вісника загальним обсягом _0_ друк. арк. 

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк. 

  

 

Збірники наукових праць 
Видано _3_ випуск збірника наукових праць загальним обсягом  ____ друк. арк. 

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк. 

Збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції 

«Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в 

умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні», (Львів, 27 

жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ імені ІванаФранка, 2016. – Ч.1. – 398 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://drive.google.com/file/d/0B7L4az058xokUU1RSVpFSVduTlk/view 

 

Збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції 

«Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в 

умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні», (Львів, 27 

жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Ч.2. – 397 

с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://drive.google.com/file/d/0B7L4az058xokaDZFUFN4VUNqd1k/view 

 



Збірник тез доповідей звітної конференції Львівського національного 

університету імені Івана Франка : Секція факультету управління 

фінансами та бізнесу], (м. Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. 

І.Франка, 2016. – 294 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://drive.google.com/file/d/ 0B7L4az058xokUTM0S2J5SkxwS28/view 

 

 

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; 

 

- Index Scopus 

1. Гринчишин Я.М. Еволюція європейського підходу до використання фінансової 

реструктуризації в системі антикризового управління підприємств / Я.М. Гринчишин // 

Економічний часопис ХХІ. – 2016. –  № 1-2. – С. 63-66.  

2. Дуб А. Р. Ідентифікація міжнародних грошових переказів у фінансових ресурсах 

домогосподарств / А. Р. Дуб // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 5 (179). – 2016. – 

С.280-287. 

3. Пасінович І.І. Підходи до структуризації економіки та роль фінансових потоків у 

структурних змінах / Пасінович І.І. // Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. − 

2016. − № 1. − С. 19-26. 

4. Сич О.А., Пасінович І.І. Формування фінансових джерел ревіталізації 

постіндустріальних міст (Англійською мовою) / О.А. Сич, І.І. Пасінович // Економічний 

часопис - ХХІ. – 9 - 10. 2015. – С. 87-90. 

5. Сич О.А. Ревіталізація  як механізм забезпечення сталого розвитку міст // Європейські 

перспективи. Науково–практичний журнал. – №1. – 2016. – С.27–33. 

6. Ясіновська І.Ф. Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств / 

І.Ф. Ясіновська // Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. – 2016. – № 2. – 

С. 169–175. 

7. Шевців Л.Ю. Комплексний аналіз ринку логістичних послуг в Україні / О.Є. Шандрівська, 

Л.Ю. Шевців // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2016. – №7 

(181), С.163-174.  

 

- Index Copernicus 
8. Бугіль С.Я. Фінансова стійкість та безпека місцевих бюджетів в умовах обмеженості 

фінансових ресурсів / С.Я. Бугіль. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду 

України. Збірник наукових праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : відп. 

ред. В.С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1. (117). – С. 55-60. 

9. Ватаманюк-Зелінська У. З. Стимулювання розвитку машинобудівного 

підприємництва в умовах інтернаціоналізації економічної діяльності вітчизняних суб’єктів 

господарювання / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Бізнес Інформ. – 2016. – №1. – C. 219–224.  

10. Ватаманюк-Зелінська У.З. Принципи промислового співробітництва територіальних 

громад та їх добровільного об’єднання у контексті положень однойменних законів України / У. 

З. Ватаманюк-Зелінська, М. Р. Пазак, П. І. Малець // Ефективна економіка. – 2016. – № 1. 

[Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4730  

11. Дуб А. Р. Джерела фінансування стартапів та можливості їх залучення в Україні / Дуб 

А. Р., Хлопецька М.-С. Б. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : 

збірник наукових праць. – Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. 

Долішнього НАНУ». – 2016. – Вип. 1 (117). – С. 87-92.  

https://drive.google.com/file/d/
http://soskin.info/ea/2016/156-1-2/201618.html
http://soskin.info/ea/2016/156-1-2/201618.html
http://soskin.info/ea/2015/9-10/201526.html
http://soskin.info/ea/2015/9-10/201526.html
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/30.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/30.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4730


12. Дубик В. Я. Інноваційна діяльність як передумова сталого розвитку національної 

економіки / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. – 

2016. – № 3-4. (62) – С. 5–9. 

13. Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Вісник 

Національного лісотехнічного університету України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 64–70. 

14. Західна О.Р.  Інвестиційний клімат України в період АТО (2014-2015рр.) та шляхи 

його покращення // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний 

журнал. – Київ : Академія муніципального управління. – 2016. – № 5. – С.22-28.  

15. Західна О.Р. Громадський контроль виконання бюджетів Львівської області / 

О.Р.Західна, Ю.І.Мидлик // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний 

журнал. – Київ : Академія муніципального управління. – 2016. – № 1. – С.12–16.  

16. Західна О.Р. Ринок місцевих запозичень: сучасний стан та перспективи розвитку / О.Р. 

Західна, А. Лис, Е.П. Шульц // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 

Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішного НАН України. – 2015. – випуск 

5(115). – С.43-46. 

17. Перетятко Л.А. Експортний потенціал України: проблеми і перспективи реалізації / 

Л.А. Перетятко, Л.Д. Чалапко, С. І. Козаки // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 

26.2. – С. 247-253.  

18. Ситник. Н.С. Бюджетно-податкова політика України та напрями її реалізації. / Ситник 

Н. С., Ярема Б.П.// Вісник Хмельницького національного університету. – Львів: Економічні 

науки. – №2 т.1 (234). – 2016. – С.23 – 29. 

19. Васьківська К.В. Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні [К.В. 

Васьківська, О.І. Данилюк] / Бізнес Інформ. – 2015. – №11. – C. 190–194  

20. Васьківська К.В. Зміцнення кредитних відносин аграрних підприємств із банками 

[К.В. Васьківська, Р.І. Содома, О.І. Децик] / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: 

[зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ"; 

редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2015. – Вип. 5 (115). – С. 11-17  

21. Васьківська К.В. Фінансовий потенціал сільськогосподарських виробничих структур: 

теоретична суть та напрями нарощування [К.В. Васьківська, В.Б. Прокопишак, О.В. Чопик] / 

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ "Ін-т 

регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ"; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – 

Львів, 2015. – Вип. 6 (116). – С. 83-86 

22. Васьківська К.В. Теоретичні аспекти інвестиційного розвитку регіону [К.В. 

Васьківська, О.І. Децик] / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / 

НАН України. ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ"; редкол.: В.С. 

Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 76-82  

23. Vaskivska Кateryna.  Financial support of development of local budgets of village 

territorial communities  [Kateryna Vaskivska, Oleksandr Chopyk] / L'AssocТatТon 1901 

«SEPIKE, 2016, 11, s. 206-208  

24. Vaskivska Кateryna.  Econometric modeling of financial resources management at 

enterprises [Kateryna Vaskivska, Olha Detsyk] / Соціально-економічні проблеми сучасного 

періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього 

НАНУ"; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С.38-44  

25. Volodymyr Prokopyshak. Competitive capacity of agrarian enterprises under conditions 

of refocusing of foreign sales markets // Social educational project of improving knowledge in 

economics. Journal Association 1901 “Sepike”(Edition 12). – Frankfurt, Deutschland, 2016. -  C. 149-

152 
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Секція факультету управління фінансами та бізнесу (Львів , 2-6 лютого 2016р.). - Львів: ЛНУ 

ім. І.Франка, 2016,  С. 24-27. 0,3 друк арк. 

51. Дулюк В.Г. Ефективність господарювання в умовах енергозбереження / В.Г. Дулюк // 

Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана 



Франка за 2015рік (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу 

(Львів , 2-6 лютого 2016р.). - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016,  С. 129-133. 0,3 друк арк. 

52. Зеленко В.А. Аналіз реформування системи соціального страхування:  позитивні та 

негативні аспекти / В.А. Зеленко // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського 

національного університету імені Івана Франка за 2015рік (електронне видання): Секція 

факультету управління фінансами та бізнесу (Львів , 2-6 лютого 2016р.). - Львів: ЛНУ ім. 

І.Франка, 2016,  С. 133-137. 0,3 друк арк. 

53. Зеленко В.А. Проблема вивчення та дослідження економіки європейської інтеграції у 

ВНЗ України / Зеленко В.А. // Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в 

університетах України»: (Київ 22 квітня 2016 року). – К.: Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 2016, С. 68–69.  0,2 друк.арк. 

54. Овчиннікова Т.В. Психологія поведінки споживачів в кризових ситуаціях / Т.В. 

Овчиннікова // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного 

університету імені Івана Франка за 2015рік (електронне видання): Секція факультету 

управління фінансами та бізнесу (Львів , 2-6 лютого 2016р.). - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016,  

С. 140-144. 0,3 друк арк. 

55. Овчиннікова Т.В. Методи оцінки ефективності керівництва підприємством / В.В. 

Юкіш, Т.В. Овчиннікова // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного 

університету імені Івана Франка за 2015рік (електронне видання): Секція факультету 

управління фінансами та бізнесу (Львів , 2-6 лютого 2016р.). - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016,  

С. 144-149. 0,3 друк арк. 

56. Васьків О.М.  Використання методів кластерного аналізу для оцінки практичної 

діяльності підприємств легкої промисловості Львівщини. / О.М. Васьків. // Збірник тез звітної 

наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік 

(електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 

2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.80-83.  

57. Задорожна А.В. Аналітичні та методичні аспекти фінансової стійкості банківської 

системи України. / А.В. Задорожна. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського 

національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція 

факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. 

І.Франка, 2016. – С.59-62.  

58. Мищишин О.Я.  Аналіз рейтингу надійності комерційного банку. / О.Я. Мищишин. // 

Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана 

Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, 

(Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.62-70.  

59. Стадник Ю.А. Застосування математичних методів у плануванні банківських 

кредитних операцій / Ю.А. Стадник. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського 

національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція 

факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. 

І.Франка, 2016. – С.71-72.  

60. Танчак Я.А. Система електронної торгівлі на вітчизняному ринку фінансових 

інвестицій / Я.А. Танчак. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного 

університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету 

управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. 

– С.77-80.  

61. Шевчук І.Б. Соціально-економічний розвиток України та її регіонів крізь призму 

сучасних тенденцій в ІТ-сфері. / І.Б. Шевчук. // Збірник тез звітної наукової конференції 

Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : 

Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів: ЛНУ 

ім. І.Франка, 2016. – С.73-76.  



62. Задорожна А.В. Про зародження основ теорії економіки добробуту //«Міжнародне 

співробітництво для локального розвитку», Краматорськ. – 26 жовтня 2016 року. 

 

10. Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету (0,5 с. 

про кожну конференцію); 

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

умовах глобалізації», проведений кафедрою фінансів суб’єктів господарювання 12-13 травня 

2016 року.  

У ньому приймали участь керівники страхових компаній СГ «ТАС», СК «ПЗУ 

Україна»,СК «Провідна», СК СТ «Іллічівське», викладачі та студенти – 10 ВНЗ України, 8 

Польщі, 2 Литви, 1 Білорусі, 1 Туреччини, 1 Іспанії, 1 США. А саме з України – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Київський національний торгівельно-

економічний університет, Харківський інститут фінансів Київського національного 

торговельно-економічного університету, Національний університет «Львівська політехніка», 

Львівський торгівельно-економічний університет,  Львівський університет внутрішніх справ, 

НАДУ Львівський регіональний інститут державного управління при президентові України, 

Інститут регіональних досліджень ім. М. Долішнього НАНУ, Харківський національний 

економічний університет ім. С. Кузнеця, Черкаський інститут  банківської справи Університету 

банківської справи, Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет». З Польщі -  Державна 

вища технічно-економічна школа ім. Броніслава Маркевича в Ярославі, Жешівський 

університет, Політехніка Лодзька, Лодзький університет, Варшавський університет, 

Політехніка Варшавська, Католицький університет ім. Івана Павла ІІ в Любліні, Університет 

економічний в Кракові, Університет Лазарського у Варшаві. Інші - Університет прикладних 

наук м. Каунаса (Литва),Вільнюський університет (Литва), Заклад освіти «Білоруський 

державний економічний університет» (Білорусь), Університет Газіосманпаша (Туреччина), 

Університет Валенсії (Іспанія). 

Проблеми, що обговорювались сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування 

та їх вплив на страхові ринки країн-учасниць семінару; перспективи розвитку страхового ринку 

України та його сегментів, страхування, роль страхування у забезпеченні соціального захисту 

громадян, зокрема через розвиток медичного страхування. 

Основні положення. Під час пленарного засідання пролунали виступи директора 

Південно-Західного регіонального управління ПрАТ СК «PZU «Україна» Бойчук Аліни 

Збігнєвни «Філософія страхування» та представника Львівського управління  ПрАТ СТ 

«Іллічівське» Скалкіної Ірини Вікторівни  про результати співпраці факультету зі «Школою 

страхового агента».  

Широке зацікавлення викликала доповідь доцента Київського національного торговельно-

економічного університету Тринчука Віктора Вікторовича «Елементи сакрального мистецтва у 

фірмовому стилі страхових компаній», а також виступи іноземних гостей - Макса Мітчела 

«Система страхування в США» та Йоанни Войцеховської «Обов’язкове страхування в Польщі». 

Студент КНТЕУ Тарас Ковбасюк та студенти ЛНУ Богдан Беркацький, Олена Браточенко 

окреслили реалії страхування в Україні.    

Проблемами, що обговорювались на семінарі, були також інноваційні послуги страхових 

компаній (доцент НУ «Львівська політехніка» Добош Назар Миколайович) та ставлення молоді 

до страхування (доцент факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ Сич Ольга 

Анатоліївна).  

У другій половині семінару відбулась інтелектуальна гра «Брейн-ринг зі страхування» за 

участю п’яти команд: команди Київського національного університету, факультету управління 

фінансами та бізнесу ЛНУ, Інституту післядипломної освіти НУ «Львівська Політехніка»,  

Інституту підприємництва НУ «Львівська Політехніка» та Католицького університету в 

Любліні. Команда факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ виборола ІІ місце, її 



учасники - Олександр Беднарський, Марія Біляк, Володимир Войтович, Павло Іськевич, 

Микола Черепанин. 

 

І Міжнародна науково-практична конференція «Формування нової парадигми управління 

фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні», 27 жовтня 

2016 р., Львів (Україна). Форма проведення – дистанційна. 

У ній приймали участь керівники фінансових структур: Головного управління Державної 

фіскальної служби України у Львівській області, Львівської митниці Державної фіскальної 

служби України у Львівській област; Державної фінансової інспекції у Львівській області, 

викладачі, аспіранти та студенти – 25 ВНЗ України, 2 Польщі, 1 Литви, 1 Білорусі. А саме з 

України – Львівський національний університет імені Івана Франка, Івано-Франківський 

національний технічний університет нафти і газу, Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені Петра Василенка, Національний університет 

«Львівська політехніка», Львівський торговельно-економічний університет, Львівський 

університет внутрішніх справ, Львівський національний лісотехнічний університет України, 

Львівський національний аграрний університет, Одеський національний політехнічний 

університет, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, Ужгородський 

національний університет, Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, 

Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро), Харківський національний аграрний 

університет імені В.В.Докучаєва, та ін. З Польщі – Краківський університет економіки, 

Політехніка Лодзька. Інші – Каунаська колегія (Литва), Республіканське наукове унітарне 

підприємство «Інститут системних досліджень в АПК Національної академії наук Білорусії» 

(Білорусь). 

Проблеми, що висвітлювались у матеріалах тез доповідей: сучасні тенденції розвитку 

бюджетно-податкової політики в активізації розвитку підприємництва; Менеджмент в умовах 

структурних трансформацій економіки; Обліково-аналітичні системи в управлінні фінансами і 

бізнесом; Управління фінансами в бізнесі в умовах глобалізації;  Математичні методи та 

інформаційні технології в практиці сучасного управління фінансами та бізнесом;  Соціально-

економічні проблеми розвитку України в умовах євроінтеграції 

 

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); 

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

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

заявник(и). 

Отримано 20 свідоцтв на авторське право  
1. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти – Карпінський Б. 

А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації: 

оцінювання податкової домінанти» / Карпінський Б. А. // Державна служба інтелектуальної 

власності України. – № 67037. – 04.08.2016.  

2. Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного 

ладу (у двох частинах) – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

«Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу» 

(у двох частинах) / Карпінський Б. А. // Державна служба інтелектуальної власності України. – 

№ 67038. – 04.08.2016.  

3. Податкова домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому 

процесі – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Податкова 

домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому процесі» / 



Карпінський Б. А. // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67035. – 

04.08.2016.  

4. Положення про транскордонну науково-дослідну лабораторію з фінансово-економічних 

проблем державотворення. Ustalenia dotyczace transgranicznego laboratorium naukowo-

badawczego problematyki funkcjonowania panstwa w obszarze finansowo-ekonomicznym – 

Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Положення про 

транскордонну науково-дослідну лабораторію з фінансово-економічних проблем 

державотворення. Ustalenia dotyczace transgranicznego laboratorium naukowo-badawczego 

problematyki funkcjonowania panstwa w obszarze finansowo-ekonomicznym» / Карпінський Б. А., 

Пукала Ришард // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67078. – 09.08.2016.  

5. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції 
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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. 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=786028936172506331&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=786028936172506331&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=786028936172506331&btnI=1&hl=ru


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. 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.  
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