
Додаток 2 

Звіт 

про наукову роботу факультету управління фінансами та бізнесу у  2017   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». 

Зокрема, за проведеним науковцями кафедри економіки та менеджменту комплексним 

аналізом функціонування національного господарства та його бізнесу можливо зробити 

висновок, що сучасні концепції активізації різнорівневих напрямків бізнес-господарювання в 

процесі реформування економічної системи, децентралізації (фінансової, політичної, 

адміністративної) владних повноважень, оцінювання даного впливу на стан фінансової системи 

як України так і її адміністративно-територіальних одиниць за сучасних впливів та викликів є 

неоднозначними і потребують системних досліджень. Виходячи із цього та маючи на меті 

виділення системних основ стратегіології розвитку держави в контексті формування та 

реалізації підходів управлінського контролю синтезовано відповідний апаратний 

інструментарій.  

Характерною особливістю проходження сучасних економіко-фінансової кризи в Україні 

є накладання різних видів криз, які одночасно впливають на національне господарство (тобто 

фінансову продуктивність держави та її регіонів), а з цим і на збалансованість фінансової 

системи держави. Це обумовило найбільш рельєфний прояв ефекту негативного синергізму. 

З метою організації реалізування стратегічних положень щодо управлінського контролю 

щодо оцінювання та порівняння динаміки національного господарства, збалансованості 

фінансової системи, нарощування фінансової продуктивності національного господарства і 

його бізнесу, активізації фінансового клімату і бізнес-підприємницького середовища держави 

запропоновано сформувати спеціальні групи (сектори), з їхньою загальною координацією зі 

сторони Міністерства фінансів України, при: головних фінансових управліннях обласних 

державних адміністрацій та регіональних наукових центрах НАН і МОН України.  

На дані групи доцільно покласти завдання як щодо визначення фінансових аспектів 

регіональних структурних змін та тенденцій в умовах проведення системних багаторівневих 

реформ, активізації глобальних фінансових викликів так і здійснення їхнього моніторингу за 

визначеними напрямками, зокрема: фінансовий потенціал регіону за окремими складовими; 

динаміка розвитку галузей регіону; зміни в прибутковості підприємств різних форм власності; 

зміни у фінансових поступленнях за окремими видами податків; прояви та наслідки 

збалансованості територіальної фінансової системи; динаміка в зайнятості населення та його 

грошових доходах; оцінка впливу зовнішніх чинників на фінансові можливості регіональних 

підприємницьких структур та ринок праці; частка прибутковості від високотехнологічної 

продукції в загальних бюджетних поступленнях та чисельності зайнятих у цьому сегменті; 

кількість імовірних безробітних у галузевих сегментах за впливу фінансової кризи; динаміка 

зміни індексу зубожіння населення; оцінювання та порівняння загальної фінансової ситуації в 

регіоні з іншими регіонами держави. Об'єктивно, що дані означеного аналітико-

моніторингового оцінювання і порівняння фінансової продуктивності мають активно 

використовуватись владними структурами державного та місцевого рівнів управління 

національним господарством при прийнятті конкретних управлінських рішень, забезпечуючи 

тим позитивну динаміку територіального соціального і економічного розвитку, удосконалення 

процесних цілей децентралізації та нарощування фінансових поступлень від господарюючих 

суб’єктів. 

 



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. 

Бюджетна науково-дослідна тема: УФ-50Ф «Розробка управлінської доктрини та 

інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого 

патріотизму нації» – науковий керівник теми к.е.н., професор Карпінський Б.А. 

Термін виконання: 2017-2019рр. 

Виконавці: 

Герасименко О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Маліновська О.Я., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Стасишин А.В., к.е.н., доцент, декан факультету управління фінансами та бізнесу, доцент 

кафедри економічної теорії (за сумісництвом); 

Горбачевська О.В., к.е.н.,  бухгалтер ФОП Яворський Я.Г.; 

Моряк Т.П., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії економічного факультету; 

Грабинська І.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри аналітичної економії і міжнародної 

економіки економічного факультету; 

Гасюк Р.В., аспірант, ст. лаборант кафедри економіки та менеджменту; 

Береза С.Є., студентка факультету управління фінансами та бізнесу. 

 

2.1 Резюме (0,3 с.); 

За І етапом бюджетної теми: Теоретико-методологічні основи формування 

управлінської доктрини щодо налагодження взаємодії системних домінант 

державотворчого патріотизму нації.  
Виділено характерні ідентифікаційні характеристики державотворчого патріотизму нації 

в якісній та кількісній домінантах, які можуть через взаємодію впливати на його рівень, 

виходячи з засад формування сучасної управлінської доктрини, можливостей оцінювання та 

порівняння в динамічному і територіальному розрізах. На основі запропонованого 

стратегіологічного підходу щодо інструментарного апарату проведено оцінювання з окремих 

блоків даного патріотизму, а саме: інтегровані підприємницькі структури, агропромисловий 

комплекс та захист врожайності, інвестиційне зростання, виходячи з формування фінансового 

механізму в ньому. Синтезовано критеріальні ознаки за якими можливо оцінювати та 

порівнювати державотворчий патріотизм нації на регіональному рівні, а саме: кількість 

підприємств на 10 000 осіб; кількість зайнятих працівників; ВРП на одного працюючого; обсяги 

інвестицій на одного працюючого тощо. Розроблено новий підхід до оцінювання освітян і 

науковців на основі індексу Гірша, що впливатиме на проявність державотворчого патріотизму 

нації. 

 

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

Горбачевська О.В. «Фінансовий механізм формування інтегрованих підприємницьких 

структур в Україні». Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Дата захисту: 

24.02.2017 р. 

Максимів Д.Я. «Формування фінансового механізму інвестиційного зростання в 

Україні». Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Дата захисту: 24.02.2017 р. 

 

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

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

Gerasymenko O. Features of transport logistics management as factor of influence on enterprise 

competitiveness / P. Garasyim, M. Walczak, O. Gerasymenko, M. Garasym / Wspolczesna organiyacja 

– wspolczesne wyzwania: Collective monograph. – Poland, Kielce : Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, 2017. – Р. 15-22. 



Olga Malinovska. The Meaning of Executive Controlling in Business Management - Results of the 

Research Survey / Janusz Nesterak and Olga Malinovska // BUSINESS AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS 

FACING INCREASED COMPETITION AND GROWING CUSTOMERS’ DEMANDS /EDITED BY ADAM NALEPKA 

AND Anna Ujwary. – Poland, Nowy Sącz : Wyższa.Szkoła.Biznesu. NationalLouis.University, 2017. – 

P. 219-231.  

Карпінський Б. А. Стратегіологія розвитку фінансового механізму формування інтегрованих 

підприємницьких структур в Україні / Б. А. Карпінський, О. В. Горбачевська // Фінансове 

забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки : колективна 

монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 25-50.  

Карпінський Б. А. Стратегіологія розвитку інвестиційних платформ як ефективних 

фінансових посередників у системі фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання 

/ Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Розвиток фінансових 

посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колективна 

монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 18-36. Маліновська О. Я. 

Необхідність формування резерву в кредитній спілці / О. Я. Маліновська // Розвиток фінансових 

посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колективна 

монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 187-196.  

Карпінський Б. А. Стратегіологія формування та реалізації фінансово-економічних переваг 

застосування авіації у сільськогосподарському виробництві / Б. А. Карпінський, Р. Т. Владика // 

Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств : колективна монографія / за 

заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро : Пороги, 2017. – С. 106-139. 

Карпінський Б.А. Економетрика : Парна лінійна регресія: Навчальний посібник / І.М. 

Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів : Львівський національний 

університет ім. Івана Франка, 2017. –  80 с. – Серія «Економетрика». (5 д.а. / 1,2 д.а.). 

Карпінський Б.А. Економетрика : Множинна регресія (класична й узагальнена моделі): 

Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка.. – Львів 

: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 101 с. – Серія «Економетрика». 

(6,6 д.а. / 1,7 д.а.). 

Карпінський Б.А. Вибрані розділи економетрики: Навчальний посібник / І.М. Васильків, 

Б.А. Карпінський. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 88 с. 

– Серія «Економетрика». (5,5 д.а. / 1,4 д.а.). 

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

Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний 

університет ім. Івана Франка, 2017. – 296 с. (16,8 д.а. / 4,2 д.а.). 

Опубліковано 4 статті (у т.ч. 2 входять до наукометричних баз даних) та 18 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 2017 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. Досліджено стан та проблеми банківського споживчого кредитування в Україні. Про-

аналізовано динаміку обсягу споживчих кредитів, виданих населенню України депозитними 

корпораціями за останні роки. Сформульовано основні вимоги та завдання до прикладної про-

грами, яка повинна аналізувати кредитні програми комерційних банків для населення. Роз-

роблено програмний продукт для підбору оптимальної кредитної програми та банку надавача. 

Описано його інтерфейс та функціональні можливості. 

2. Наведено аргументи щодо необхідності використанні інформаційних технологій для за-

безпечення інноваційного розвитку міст та регіонів. Показано переваги надання адміністра-

тивних послуг в електронному вигляді для населення. Розглядається поняття «розумного» міста 

як основного із векторів інноваційного розвитку міст та регіонів із використанням ІТ та 

комп’ютерних мереж. Наведено основні критерії, яким повинне відповідати розумне місто. 

Охарактеризовано технології Smart City, які використовуються на сьогоднішній день в 

українських містах для покращення якості проживання в них населення. 

3. Застосовано метод кластерного аналізу у дослідженні процесу виробництва та збуту 
продукції, що користується сезонним попитом. Періоди виготовлення та збуту продукції 

об’єднано у кластери за подібністю основних характеристик діяльності підприємства, таких як 

обсяг виробництва, продажу, складські витрати та ін. і вироблено рекомендації для 

підприємства щодо планування його виробничо-збутової діяльності. 

4. Для ефективної роботи на нестабільних фондових ринках для формування 

інвестиційного портфеля була досліджена модель «Квазі-Шарпа». Модель «Квазі-Шарпа» 

заснована на взаємозв'язку прибутковостi кожного цiнного папера з деякого набору N цiнних 

паперiв iз прибутковiстю одиничного портфеля iз цих цiнних паперiв. За моделлю «Квазі-

Шарпа» прибутковість цiнного папера пов'язується iз прибутковiстю одиничного портфеля 

функцією лінійної регресії. Застосування моделі пов’язане з ризиком. А саме, існує ризик того, 

що прибутковість цінного паперу не належатиме вибудуваній лінії регресії. Цей ризик 

називають залишковим ризиком, який характеризує ступінь розкиданості значень прибутковості 

цінного паперу навколо лінії регресії. На основі проведеного дослідження були зроблені 

висновки щодо формування і застосування моделі Квазі-Шарпа, а саме, раціонально 

застосовувати при розгляді порівняно невеликої кількості цінних паперів, що належать до однієї 

чи кількох галузей. З допомогою моделі добре підтримувати оптимальну структуру вже 

існуючого портфеля. Недоліком моделі можна вважати те, що в ній розглядається окремий 

сегмент фондового ринку, на якому працює агент фондового ринку, без урахування глобальних 

тенденцій. 

5. Розглянуто ринок ІТ-технологій в Україні. Показано, що експорт комп’ютерних послуг 

досягнув приросту 30-40% у рік, приніс більше 1,5 мільярда доларів та склав 17% від всього 

експорту. Збільшенню експорту ІТ-послуг також сприяє прийнятий Верховною Радою закон 

про спрощення експорту IT-послуг, що робить сферу ІТ-послуг ще більш привабливою. Таким 

чином, одним із перспективних напрямків розвитку України як постіндустріальної країни стає 

ринок ІТ-технологій, що дозволить Україні стати однією з провідних країн з розробки 

інформаційного забезпечення.    

6. Розглянуто процес впровадження інформаційних технологій в економіці та показано, 
що це змінило саму валютну систему та сприяло появі нового виду валюти – криптовалюти, 

серед якої найбільшої популярності набули біткоіни. Впровадження останніх, як показали 

дослідження, набуває все більшого масштабу. Використовуючи економіко-математичне 



моделювання, розроблено прогноз використання криптовалюти на наступні періоди. Показано, 

що у ХХІ столітті зміна валютного ринку буде все більше знаходитися під впливом 

інформаційних технологій.  

7. Показано, що вибір інформаційної системи для конкретного підприємства повинен 

відбуватися із врахуванням масштабів підприємства. Проведено аналіз існуючих класів 

комп’ютерних інформаційних систем підприємств – MRPII, ERP, CSPR та інших, розглянуто їх 

переваги та недоліки. Акцент зроблено на тих інформаційних системах, які будуть сприяти 

ефективному управлінню корпораціями та підвищувати їх конкурентоспроможність в ринкових 

умовах. 

8. Також наукове дослідження проводилось в напрямку застосування економіко-

математичних методів та інформаційних технологій у діяльності фінансових установ. Зокрема, 

застосовано математичні методи статистики для аналізу структури ринку фінансових послуг; 

здійснено реалізацію методики кластерного аналізу у процесі формування фінансових програм 

комерційних банків для юридиних та фізичних. 

 

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 : 12. 

 

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 : «Соціально-економічний  розвиток 

України в умовах євроінтеграції», науковий керівник – Гупало Олег Григорович, кандидат 

економічних наук, доцент, номер державної реєстрації − 0117U000896, термін виконання: 

січень 2017 р. − грудень 2021 р. 

 

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

звітний рік зокрема): 

3.1 Резюме: 

За звітний період авторський колектив працював над двома розділами наукового звіту: 

1. « Вивчення основних проблем соціально- економічної політики держави» та 2.« Шляхи  

реалізації соціальної політики в умовах євроінтеграції України.  

У результаті дослідження теми: «Соціально-економічний  розвиток України в умовах 

євроінтеграції»  вивчено систему соціально-економічних відносин, що виникають між 

суб’єктами економічної діяльності, в результаті реалізації державної соціально-економічної 

політики України.    На основі проробленої роботи  пропонуються    нові  варіанти   для  

організації    продуманої та соціально ефективної державної політики    України, з врахуванням 

існуючої сьогодні  проблематики по наповненню  державного бюджету та потребами захисту 

держави під час війни на сході. 



1.2 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 : 7, 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 обліку і аудиту у звітному році в межах 

робочого часу викладачів виконувалась НДР на тему : «Гармонізація обліку і аудиту в умовах 

євроінтеграції», науковий керівник – Романів Євген Миколайович, кандидат економічних наук, 

професор, номер державної реєстрації − 0117U000897, термін виконання: січень 2017 р. − 

грудень 2022 р. 

 

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

звітний рік зокрема); 

3.1 Резюме : 

Протягом звітного періоду (перший рік дослідження) були отримані такі узагальнення: 

1. Розвиток бізнесу в Україні та світі супроводжується зростанням ролі міжнародної 

(європейської) інтеграції у сфері економіки та висуває певні вимоги до однаковості й 

зрозумілості застосовуваних у різних країнах принципів формування облікової інформації, яка 

розкривається у фінансових звітах, а також застосування єдиних методик і підходів до 

проведення аудиту суб’єктів господарювання, які містяться в міжнародних стандартах.  

2. В Україні ведення обліку та здійснення аудиторської діяльності відповідають чинному 

вітчизняному законодавству і мають свої особливості, але в той же час євроінтеграційні 

процеси зумовлюють потребу гармонізації національної облікової системи та методики 

проведення аудиту у міжнародному та європейському масштабах. 

3. На сьогодні міжнародні стандарти виступають ефективним інструментом підвищення 

прозорості і єдиного розуміння інформації, що відображає основні показники діяльність 

суб’єктів господарювання, формує достовірну базу для визнання їх доходів і витрат, оцінки 

активів і зобов’язань, надає можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі 

фінансові ризики, а також порівнювати результати їх діяльності (як на національному, так і 

міжнародному рівнях) в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення 

ефективних управлінських рішень. 

4. Ключовим питанням подальшого розвитку як економіки України в цілому, так і 

вітчизняних суб’єктів господарювання, їх взаємовідносин зі світовим економічним 

співтовариством є необхідність реформування та трансформації національної системи обліку та 

аудиту у відповідності з міжнародними стандартами та вимогами законодавства Європейського 

Союзу. Від цього значним чином залежить місце нашої країни серед європейських країн та 

іміджу представників вітчизняного бізнесу у світі. 

5. Здійснення євроінтеграції національної системи обліку та проведення аудиту у 

відповідності до міжнародних стандартів вимагають на усіх рівнях управління (державному, 

місцевому, суб’єкт господарювання) забезпечення такого рівня організації та ведення обліку, 

складання фінансової звітності та проведення її аудиту при якому обов’язковим є дотримання 

принципів законності, об’єктивності, прозорості та достовірності інформації, яка формується в 

обліку, звітності та за результатами аудиту.  



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. Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств: 

[колективна монографія] / за ред. Л.М. Савчук. - Дніпро: Герда, 2016. - 336 с. (Конвергенція 

обліково-аналітичних та фіскальних механізмів інвестування в Україні / Н.О. Лобода. - С. 147-

159). 

 

Навчальні посібники: 

1. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навчальний посібник] / [Є. М. Романів, С. В. 

Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772 с. 

(Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного університету імені Івана 

Франка Протокол № 36/5   від 31 травня 2017 року). 

2. Труш І.Є. Державний аудит: навч. посібник / Є.М. Романів, І.Є. Труш. – Львів: Ліга-

Прес, 2017. – 235 с. 

 

Кількість статей : 10, тез доповідей на конференціях : 26. 

 

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. Економічна реформа – очима села: 20 років потому : Результати та аналіз повторного 

соціологічного опитування. [Монографія.] Губені Ю.Е., Біттер О.А. та ін. − Львів: НВФ 

«Українські технології, 2017. – 94с. 

 

Кількість статей : 3, тез доповідей на конференціях : 10. 

 

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 сучасних умовах господарювання для ефективного розв’язання проблем, що стосуються 

соціально-економічного розвитку держави та її регіонів, треба робити акцент на стимулюванні 

та розвитку підприємницьких процесів. В ринкових умовах одним із основних методів впливу 

на активізацію підприємництва є виважена і збалансована бюджетно-податкова політика 

держави. Вона регулює зростання виробництва, інвестиційну активність підприємств та 

зайнятість населення. Активне відновлення високої якості розвитку вітчизняної економіки 

неможливе без побудови прогнозованої та дієвої податкової і бюджетної системи, які мають 

базуватися на використанні нових фіскальних механізмів для формування стабільного 

підприємницького середовища. Виходячи з цього виникає потреба комплексного дослідження 

ділової активності підприємницького сектора із метою підвищення ефективності та вирішення 

проблем бюджетної і податкової політики України для активізації вітчизняного підприємництва 

в умовах нестабільної та складної політичної ситуації в країні. Практичне значення результатів 

і висновків дасть змогу їх використання для подальших досліджень загальнотеоретичних 

проблем розвитку бюджетно-податкової системи України, проектуванні умов 

підприємницького середовища та його ділової активності на довго- та середньотривалу 

перспективу.  

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. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. 
моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник 

Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с. 

2. Ясіновська І.Ф. Вплив фінансової кризи на стан продовольчої безпеки країни / 

І.Ф. Ясіновська // Europa w okresie przemian; redakcja naukova Pawel Marzec, Kateryna Vaskivska. 

– Lublin: Polihymnia. – s. 119-129  
3. Бугіль С.Я. Методические подходы обеспечения устойчивости доходной базы 

бюджетов приграничных территорий / С.Я. Бугіль // «Концептуальні засади економічного 
зростання в умовах глобалізації» [Текст] : [колективна монографія]. – Нюрнберг, Німеччина. – 
2016. – 487 с., С. 218-228  

 

Навчальні посібники: 
1. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., 

Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 

с. 

2. Глобальна економіка. Курс лекцій : навч. посіб. / За заг. ред. Гупала О.Г., 

Стасишина А.В.] – 2-ге вид., доп., ‒ Львів : СПОЛОМ, 2017. – 316 с. 

 

Кількість статей : 44, тез доповідей на конференціях : 28. 

 

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 2017 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: 

Викристалізовано базові ідентифікаційні ознаки державотворчого патріотизму нації та 

методологію до їхнього оцінювання. Створено фундаментальні основи інтеграції якісних і 

кількісних домінант державотворчого патріотизму нації. Обґрунтовано значення та визначено 

роль і місце інвестиційних платформ у фінансово-економічній системі держави в сучасних 

умовах трансформації та глобалізації ринків. Синтезовано і систематизовано положення щодо 

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) 

- ; 

Горбачевська О.В. «Фінансовий механізм формування інтегрованих підприємницьких 

структур в Україні». Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Дата захисту: 

24.02.2017 р. 

Максимів Д.Я. «Формування фінансового механізму інвестиційного зростання в 

Україні». Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Дата захисту: 24.02.2017 р. 

 

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

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

 

Монографії: 

Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної 

економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 200 с. 

(С. 18-36, 187-196). (1,9 д.а.) 

Карпінський Б.А. Стратегіологія розвитку фінансового механізму формування 

інтегрованих підприємницьких структур в Україні / Б.А. Карпінський, О.В. Горбачевська // 

Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки : 

колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 272 с. (С. 25-50). 

(1,7 д.а) 

Карпінський Б.А. Стратегіологія формування та реалізації фінансово-економічних переваг 

застосування авіації у сільськогосподарському виробництві / Б.А. Карпінський., Р.Т. Владика // 

Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств : монографія / за заг. ред. 

Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро : Пороги, 2017. – 384 с. (С. 106-139). (2,1 д.а) 

Malinovska O. The Meaning of Executive Controlling in Business Management / Survey Janusz 

Nesterak, Olga Malinovska // BUSINESS AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS FACING 

INCREASED COMPETITION AND GROWING CUSTOMERS’ DEMANDS / Edited by Adam 

Nalepka and Anna Ujwary Wyższa.Szkoła.Biznesu.NationalLouis.University.in.Nowy.Sącz, Poland, 

p. 219-231. (0,75 д.а.)  

Маліновська О.Я. Необхідність формування резерву в кредитній спілці / Розвиток 

фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : 

колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 200 с. (С. 187-196). 

(0,55 д.а.)  

Маліновська О.Я. Необхідність фінансового контролінгу як системи ефективного 

управління діяльністю кредитними спілками / О.Я. Маліновська // Розвиток підприємництва в 

України: теорія, методологія та практика / під. ред. д.е.н. професора О.О. Непочатенко. – 

Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 244 с. (С. 132-137) (0,3 д.а.) 

Gerasymenko O. Features of transport logistics management as factor of influence on enterprise 

competitiveness / P. Garasyim, M. Walczak, O. Gerasymenko, M. Garasym / Wspolczesna organiyacja 

– wspolczesne wyzwania: Collective monograph. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

Kielce, 2017. – Р. 15-22. (0,65 д.а.) 

Маліновська О.Я. Глобальні проблеми ефективного функціонування кредитних спілок в 

Україні в умовах фінансово-економічної кризи / Маліновська О.Я. // Соціально-економічні 

аспекти стійкого розвитку економіки України : колект. моногр. / Під ред. д.е.н., професора О.О. 

Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 198-203. (0,25 д.а.) 

 

 



Навчальні посібники: 

Карпінський Б.А. Економетрика : Парна лінійна регресія: Навчальний посібник / І.М. 

Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів : Львівський національний 

університет ім. Івана Франка, 2017. –  80 с. – Серія «Економетрика». (5 д.а. / 1,2 д.а.). 

Карпінський Б.А. Економетрика : Множинна регресія (класична й узагальнена моделі): 

Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка.. – Львів 

: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 101 с. – Серія «Економетрика». 

(6,6 д.а. / 1,7 д.а.). 

Карпінський Б.А. Вибрані розділи економетрики: Навчальний посібник / І.М. Васильків, 

Б.А. Карпінський. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 88 с. 

– Серія «Економетрика». (5,5 д.а. / 1,4 д.а.). 

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

Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний 

університет ім. Івана Франка, 2017. – 296 с. (16,8 д.а. / 4,2 д.а.). 

 

Кількість статей : 23, тез доповідей на конференціях : 43. 

 

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 2017 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): 

3.1 Резюме: 

Визначено радіуси приміських територій в залежності від кількості населення міст, що 

дало можливість серед 20-ти районів Львівської області виокремити землі приміських 

територій. Приміську територію слід розглядати у контексті з територіальною громадою, що 

проживає на її території враховуючи її демографічний, ресурсний, інтелектуальний потенціал. 

Описано чинники впливу на процес економічного розвитку приміських територій, серед яких 

фінансове забезпечення господарюючих суб’єктів є одним із основних. В ході дослідження 

виявлено, що процес розвитку території супроводжується фундаментальними змінами в 

структурі економіки. Структурні зміни в економіці мають бути керованими і відповідати 

найбільш актуальним трендам розвитку, до яких віднесено розвиток наукомістких виробництв з 

високим рівнем доданої вартості. 

 Визначено структурні компоненти механізму фінансового забезпечення розвитку 

приміських територій, а саме методи, інструменти, важелі, джерела фінансового та нормативно-

правового забезпечення. Обгрунтовано, що фінансова спроможність і дієздатність приміських 

територій полягає у зниженні рівня централізації державних фінансів, ефективному 

використанні власного потенціалу, передачі частини податків і зборів на місцевий рівень, що 

підсилить фінансову спроможність приміських територій і сприятиме формуванню фінансово 

незалежних територіальних громад приміських територій.  

 



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. Васьківська К. Кредитні відносини аграрних підприємств з банками // К.В. Васьківська, 

Р. Содома / кол. моногр. Europa w okresie przemian. Monografia, redakcja naukowa Pawel 

Marzec, Kateryna waskivska / Polinymnia, Lublin, 2016. – s. 51-64. 

2. Прокопишак В.Б. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств // О.І.  

Децик, В.Б. Прокопишак / кол. моногр. Europa w okresie przemian. Monografia, redakcja 

naukowa Pawel Marzec, Kateryna Waskivska / Polinymnia, Lublin, 2016. – s. 33-50. 

3. Економічна реформа – очима села: 20 років потому : Результати та аналіз повторного 

соціологічного опитування. [Монографія.] Губені Ю.Е., Біттер О.А. та ін. − Львів: НВФ 

«Українські технології, 2017. – 94с. 

 

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

 

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

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

матеріалів, рекламна діяльність тощо) -. 

 

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

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

вченого звання). 

 

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; 



Ситник Н.С., д-р екон. наук, проф. – член Спеціалізованої Вченої ради Івано-

Франківського нацонального технічного університету нафти і газу Д 20.052.06 за спеціальністю 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

 

Опонування дисертацій 

1. Д-р екон. наук, доц. Ватаманюк Зелінська У.З. – офіційний опонент дисертаційної 

роботи Ярчук М.Б. на тему «Економічна інтеграція авіабудівних підприємств», 

представленої на здобуття наукового ступеня д.е.н. за спеціальністю 08.00.04 «Економіка 

та управління підприємствами – за видами економічної діяльності»  

 

Відгуки на автореферати: 

1. Канд. екон. наук, доц. Маліновська О.Я. – відгук на автореферат дисертаційної роботи 

Мальованого Михайла Івановича«Фінансове забезпечення соціального захисту населення в 

Україні: теорія, методологія та практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

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

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

Зубрицького А.І.  на тему: „Фіскальні інструменти реалізації експортного потенціалу 

національної економіки” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит 

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

Дєдушевої М.В. на тему „Трансформація системи прогнозування податкових надходжень в 

Україні”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  за спеціальністю  

08.00.08 -  Гроші, фінанси і кредит    

4. Канд. екон. наук, доц. Приймак С.В. – відгук на автореферат дисертаційної роботи 

Зубрицького А.І. на тему: „Фіскальні інструменти реалізації експортного потенціалу 

національної економіки” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит 

 

Експертні висновки щодо дисертацій: 

Канд. екон. наук, доц. Герасименко О.В.надала експертні висновки щодо дисертацій:  

- Ярош М.В. «Реформування непрямого оподаткування в Україні в умовах інтеграції до 

ЄС» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 20.04.17р. 

- Маслик Р.О. «Формування фінансового забезпечення соціального захисту населення 

України» (08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит). 27.06.17р. 

Д-р екон. наук, проф. Біттер О.А. надав експертний висновок щодо дисертації:  

- Левіної-Костюк М.О. «Стратегічне управління маркетинговою діяльністю суб’єктів 

агробізнесу» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)). 11.06.2017 р. 

Канд. екон. наук, доц. Попович Д.В. надала експертний висновок щодо дисертації:  

- Ярош М.В. «Реформування непрямого оподаткування в Україні в умовах інтеграції до 

ЄС» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 

Д-р екон. наук, доц. Ватаманюк Зелінська У.З., канд. екон. наук, доц. Західна О.Р., канд. 

екон. наук, доц. Шушкова Ю.В. надали експертний висновок щодо дисертації:  

- Старух А.І. на тему «Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку 

підприємництва в державному секторі економіки України» ( 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством). 

 

Рецензування дисертацій 



Д-р екон. наук, проф. Ситник Н.С. – рецензування докторської дисертації Міщука І.П. 

«Формування і функціонування систем логістики підприємств торгівлі» – 08.00.03 – економіка і 

управління національним господарством.  

 

Карпінським Б.А. проведено та надано науково-експертні висновки з оцінювання проекту 

на проведення фундаментального дослідження за темами:   

- Моніторинг діяльності фінансових посередників для забезпечення захисту прав 

споживачів ринку фінансових послуг в Україні (науковий керівник – д.е.н., професор Реверчук 

С.К.); 

- Стимулювання екологізації агровиробництва задля формування продовольчої безпеки в 

Україні (науковий керівник – д.е.н., професор Лобозинська С.М.). 

 

 

6 Зовнішні зв’язки: 

6.1 Співпраця з науковими установами НАН України та галузевих академій наук 

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

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” 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.  

Загалом, за двосторонніми договорами, факультет співпрацює з 4-ма зарубіжними 

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

діяльності. 

Впродовж 2017 року студенти факультету були учасниками міжнародних конференцій, 

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



- International scientific conference «Development of social and economic systems in a  global 

competitive environment», грудень 2016 р. (Молдова); 

- Міжнародний науково-практичний семінар «Cучасні проблеми економіки і права», 22-23 

листопада 2016 р., м. Каунас (Литва); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку підприємництва в 

міжнародному контексті», 25 травня 2017 р., м. Лодзь (Польща); 

- Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів «Національна економіка 

Республіки Білорусь: проблеми і перспективи розвитку», квітень 2017 р., м. Мінськ (Білорусь).  

В рамках проекту ERASMUS+ з лютого по червень 2017 року студенти факультету 

управління фінансами та бізнесу були направлені на навчання:  

- до Політехніки Лодзької (Польща) – Вольська Н.Р.; 

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

(Польща) – Масник М.О. 

Також, прикладами успішної реалізації наукового міжнародного співробітництва із 

закордонними організаціями є: 

1. К.е.н., доцент Пасінович І.І. в квітні 2017 року проходила стажування в Державній 
вищій технічно-економічній школі ім. Броніслава Маркевича у м. Ярослав (Польща) за 

Програмою академічної мобільності «Еразмус+». Прочитала 4 лекції на страхову тематику, 

взяла участь у конференції та підготувала до публікації наукову статтю у збірнику PWSTE  

2. К.е.н., доц. Голинський Ю.О. з 23.04.2017 р. по 30.04-2017 р. проходив закордонне 

стажування в Шяуляйському університеті у м. Шяуляй (Литва) за Програмою академічної 

мобільності «Еразмус+». В рамках програми здійснювалось:  

- проведення лекцій 

- внесок в академічне життя в приймаючому університеті 

- створення міжнародного освітнього досвіду для студентів у ВНЗ-партнері 

- підвищення мотивації немобільних студентів для навчання за кордоном 

- обмін інноваційними методами навчання 

- презентація ЛНУ імені Івана Франка на ярмарці університетів. 

Також, в процесі стажування було відвідано низку лекцій іноземних професорів з метою 

обміну практиками та отримання зарубіжного досвіду щодо методики викладання. На зустрічах 

з деканом та ректором, а також під час участі в засіданні кафедри отримані додаткові навики з 

організації навчального процесу та наукових досліджень.  

Під час стажування було налагоджено наукові зв’язки з професорами із 19 країн. Укладені 

попередні домовленості щодо інституційної участі в науковій мережі Renet. 

3. К.е.н., доц., в.о. зав. кафедри економіки та менеджменту Комарницька Г.О. в травні 

2017 р проходила науково-педагогічне стажування у Вищій Школі Економіки в м. Білосток 

(Польща) на тему «Управління бізнесом в Польщі і країнах ЄС». 

Програма закордонного науково-педагогічного стажування доцента Комарницької Г.О. 

становила 120 годин та включала в себе наступні питання: 

 Останні досягнення в галузі фундаментальних досліджень орієнтованих на інноваційні 

знання; 

 Здійснення наукових досліджень спрямованих на розробку нових продуктів і технологій, 

їх виробництва та реалізації в пілотному і промислових масштабах; 

 Консультації технічних, технологічних, економічних та інших досліджень, а також 

досвід наукових консультацій у країнах ЄС; 



 Організація навчальних курсів у країнах ЄС, конференції для аспірантів та молодих 

науковців, які присвячені економічним інтересам, виробничої практики, торгівлі та послуг; 

 База бізнес-менеджменту і бізнес-структур у Польщі і країнах ЄС; 

 Джерела фінансування, управління інноваційними проектами, бізнес та ІТ в бізнесі, 

бізнес-структура в Польщі і країнах ЄС; 

 Аудит і контроль у фірмах Польщі та країнах ЄС; 

 Торгівля і межі митної політики у країнах ЄС; 

 Маркетинг, логістика та бізнес-інновації у Польщі і країнах ЄС; 

 Міжнародний фінансовий розрахунок у Польщі та країнах ЄС. 

4. Проведено переговори щодо формування міжнародної лабораторії з фінансово-

економічних проблем державотворення і стратегіології розвитку території при кафедрі 

економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана 

Франка і Лодзькому університеті, факультет організації та управління (Польща).  

5. Налагоджування співпраці з працівниками Лодзької політехніки (Польща) у т.ч. щодо 

організації спільних міжнародних міжвузівських науково-практичних і студентсько-

аспірантських конференцій; а також із науковцями із Каунаса (Литва), Санкт-Петербургу та 

Південної Кореї щодо спільної участі у грантах. 

6. Підготовлено Проектну пропозицію на участь у конкурсі спільних українсько–

польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018 – 2019 рр. «Стратегіологія 

формування Балтійсько-Чорноморського транснаціонального техно-ресурсного коридору як 

мотиваційний пріоритет інвестиційного зростання та державотворення» / «Strategiology of the 

formation of Baltic-Black Sea transnational techno resourse corridor as a motivational priority of the 

investment growth and state-building». Матеріали за проектом на конкурс подано у Міністерство 

освіти і науки України та Міністерство освіти Польщі спільно з Краківським економічним 

університетом (Польща). 

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.  

 

 

 

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 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
Максимів 

Дмитро 

Ярославович 

к.е.н., доц. 

Маліновська 

Ольга 

Ярославівна 

2014 р. 08.00.08 – 

гроші, фінанси і 

кредит 

24.02.2017 р., 

Д. 79.051.04, 

Чернігівський 

національний 

технологічний 

університет  

Формування 

фінансового механізму 

інвестиційного 

зростання в Україні 



Горбачевська 

Оксана 

Володимирівна 

к.е.н., проф. 

Карпінський 

Борис 

Андрійович 

2014 р. 08.00.08 – 

гроші, фінанси і 

кредит 

24.02.2017 р., 

Д. 79.051.04, 

Чернігівський 

національний 

технологічний 

університет 

Фінансовий механізм 

формування 

інтегрованих 

підприємницьких 

структур в Україні 

* Співробітники. 

 

 

7.2 Захист дисертацій співробітниками*  

Прізвище, 

ініціали 

Посада, 

кафедра 

Спеціальність Дата  

захисту, 

шифр ради, 

установа 

Тема дисертації 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

Остафій-Тижай 

Мар’яна 

Мирославівна 

Асистент 

кафедри 

державних 

та місцевих 

фінансів 

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 

20.04.2017 р.  

Д 79.051.04, 

Чернігівський 

національний 

технологічний 

університет 

Фінансовий механізм 

державної підтримки 

підприємництва в 

Україні 

Клепанчук 

Ольга Юріївна  

Доцент 

кафедри 

державних 

та місцевих 

фінансів 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством  

01.03.2017 р.,  

Д 35.840.01, 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет  

Податкове 

регулювання малого 

бізнесу в 

трансформаційній 

економіці України 

Когут Мар’яна 

Володимирівна 

Асистент 

кафедри 

державних 

та місцевих 

фінансів 

08.00.02 – світове 

господарство і 

міжнародні 

економічні 

відносини  

31.05.2017 р., 

К 35.051.21  

ЛНУ імені 

Івана Франка 

Міжнародний 

трансфер технологій 

як чинник 

економічного 

зростання 

 

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 2017 р. на факультеті функціонувало 8 наукових гуртків, до яких було залучено 250 

студентів. 

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 4 курсу – Цибрана Р.Ф. 

19 травня 2017 року було проведено V 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.   

У 2017 р. за участю студентів факультету було організовано та проведено наступні 

наукові заходи: 

Круглий стіл «Сфери і перспективи застосування інформаційних технологій у госпо-

дарській діяльності» (12 квітня 2017 р.). У роботі круглого столу взяли участь викладачі 

кафедри та студенти групи УФК-41с спеціальності «Економічна кібернетика». Відповідальні 

особи: доц. Шевчук І.Б., доц. Стадник Ю.А., ст. викл. Васьків О.М. 

Круглий стіл «Перспективи обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграції та 

глобалізацій них процесів» (м. Львів, ФУФБ, 16.05.2017 р.): 

Круглий стіл на тему «Значення та місце обліку та оподаткування в бізнесі» (м. 

Львів, ФУФБ, 30 травня 2017 р.). 

Круглий стіл на тему «Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і 

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

Львів, ФУФБ, 10 жовтня 2017 р.). 

Науково-практичний семінар на тему: «Сучасний стан та напрямки удосконалення 

національної системи обліку в контексті євроінтеграції та застосування міжнародних 

стандартів» (м. Львів, ФУФБ, 11 жовтня 2017 р.). 

Студенти факультету також приймали активну участь у наукових заходах, які 

проводились на базі інших навчальних закладів, зокрема : 

- Міжнародна економічна науково-практична інтернет-конференція “Наукові підходи у 

реформуванні сучасної економічної системи”(м. Тернопіль), 25 квітня, 2017 р.; 

- Міжнародна наукова конференція «Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu 

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

Лодзь, Польща), 25 травня 2017 р.;  

- VІІ-ма Міжнародна науково-практична Internet-конференція студентів та молодих 

вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, 

ефективність «Форвард-2016», 27 грудня 2016 р.;  

- Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними процесами: 

сучасні реалії і виклики» (м. Мукачево), 2017 р.; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Національна економіка в умовах 

глобалізації : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (м. Полтава), 7 березня 2017 

р.; 

- І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми обліку, аудиту, 

аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки» (м. Кривий Ріг), 25 травня 2017 р.; 

- Всеукраїнська наук.-практ. конф.: «Стан та перспективи розвитку бухгалтерського 

обліку та оподаткування в Україні» (м. Ірпінь), 22 лютого 2017 р.; 

- ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науковий диспут: питання економіки і 

фінансів» (Київ-Будапешт-Вена), 31 березня 2017 р.; 

- Х Міжнародна науково-практична конференція студентів «Національна економіка 

Республіки Білорусь: проблеми і перспективи розвитку» (м. Мінськ, Білорусь), 12-13 квітня 

2017 р. 

 



6 червня 2017 р., о 18.30 у Львівському національному академічному театрі опери та 

балету імені Соломії Крушельницької брали участь у міжнародній конференції «Європа на 

зламі часів – література, цінності та європейська ідентичність» за участю «Фонду Конрада 

Аденауера». «Фонд Конрада Аденауера» – це політичний фонд наближений до християнсько-

демократичного союзу Німеччини. Свобода, рівність та солідарність є ключовими принципами 

їх роботи. Фонд здійснює свою діяльність по всій Німеччині через 18 регіональних освітніх 

центрів та закордонні офіси в 100 країнах, де щороку реалізується близько 200 програм. Офіс 

Фонду Конрада Аденауера в Україні працює з 1994 року. Кількість учасників з наукового 

гуртка «Державотворець»: 5 учасників. – міжнар. 



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

 

Монографії 

Видано __3__ монографій загальним обсягом ___52,3___ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: податкова 

домінанта / Б.А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2016. – 534 с. 

21,2 

Europa w okresie przemian / К.В. Васьківська, В.Б. Прокопишак, 

І.Ф. Ясіновська / redakcja naukowa Pawel Marzec, Kateryna 

Waskivska– Lublin: Polinymnia , 2016. – 182 s. 

Європа в період змін / К.В. Васьківська, В.Б. Прокопишак, І.Ф. 

Ясіновська / (під заг. ред. П. Маржека, К. Васьківської). – 

Люблін: Полінимнія, 2016 – 182 с. 

11,4, 

у т.ч. авторів у-ту 2,7 

Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні 

важелі та стимули / Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-

Зелінська У.З.; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – 

Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 350 с. 

28,4 

 

Підручники 

Видано ____ підручник загальним обсягом _______ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

  

 

Навчальні посібники 

Видано __12__ навчальних посібників загальним обсягом _151,3_ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Глобальна економіка. Курс лекцій / за заг.ред. Гупала О.Г., 

Стасишина А.В. – 2-ге вид., доп. – Львів: СПОЛОМ,  2017. – 

316с.   

18,4 

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / [Є. М. Романів, С. В. 

Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2017. – 772 с.  

44,8 

Труш І.Є. Державний аудит / Є.М. Романів, І.Є. Труш. – Львів: 

Ліга-Прес, 2017. – 235 с. 

13,7 

Шевчук І.Б. Програми і веб-сервіси для створення презентацій та 

візуалізації інформації / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 

216 с. 

12,6 

Стадник Ю.А. Системи моделювання та візуалізації тривимірних 

зображень / Ю.А. Стадник, І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 

2017. – 224 с. 

13,0 

Васьків О. М. Лабораторний практикум з дисципліни 

«Математичні методи і моделі ринкової економіки» / О. М. 

Васьків. – Львівський національний університет імені Івана 

Франка. – 2017. – 96 с. 

8,5 

Економетрика: парна лінійна регресія / І.М. Васильків, Б.А. 

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

6,4, 

 у т.ч. авторів у-ту 3,2 



національний унівеситет ім. Івана Франка, 2017. – 80 с. 

Економетрика: вибрані розділи / І.М. Васильків, Б.А. 

Карпінський. – Львів : Львівський національний унівеситет ім. 

Івана Франка, 2017. – 88 с. 

6,2 

Економетрика: множинна регресія (класична й узагальнена 

моделі) / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, 

С.К. Шкулка. – Львів : Львівський національний унівеситет ім. 

Івана Франка, 2017. – 100 с. 

7,1, 

у т.ч. авторів у-ту 3,9 

Фінансовий менеджмент / Васьківська К. В., Сич О. А. – Львів : 

«ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – 236 с. 

13,7 

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

ред. проф. О.П. Тімченка. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 

244 с. 

14,2, 

 у т.ч. автора у-ту 2,8 

Бюджетна система в таблицях і схемах / [Ситник Н.С., Західна 

О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: 

Апріорі, 2017. – 180 с. 

10,5 

 

Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, 

бібліографічний покажчик тощо) 

Видано _1__ наукових журналів загальним обсягом __13,0__ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Шевчук І.Б. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків: Словник-

довідник основних термінів і понять / І.Б. Шевчук. – Львів : 

СПОЛОМ, 2017. – 224 с. 

13,0 
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10. Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету (0,5 с. 

про кожну конференцію); 

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

умовах глобалізації», проведений кафедрою фінансів суб’єктів господарювання 18-19 травня 

2017 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. 

 

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). 

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

дію на кінець звітного року) -. 

 

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

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

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

3. Ширше практикувати досвід написання спільних наукових монографій на міждержавній 

(міжвідомчій) основі. 

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

збільшення цільового фінансування на публікації монографій, підручників, посібників, 

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

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

Імпакт-фактором. 

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

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

через Інтернет. 

6. Доцільно фінансово забезпечити можливості проходження довготермінового стажування 
викладачів ВНЗ України у провідних наукових центрах як України так і світу за базовими 

навчальними дисциплінами.  

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

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

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

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

викладачів в навчальному процесі. 

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

яка б в контексті соціально-економічних процесів забезпечувала якісну підготовку 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців.  

 

 

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

      (протокол/дата) 

 В.о. декана факультету управління фінансами та бізнесу          ___________А.В.Стасишин 
                    (підпис) 



 


