
Додаток 2 

Звіт 

про наукову роботу факультету управління фінансами та бізнесу у  2018   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.  

 

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 ІІ етапом бюджетної теми: Розробка показникової бази та апаратного 

інструментарію оцінювання і порівняння взаємодії ідентифікаційних якісних 

характеристик та кількісної (податкової) домінанти державотворчого патріотизму нації.  
Виділено та синтезовано показниковий (індикаторний) інструментарій, формульний 

апарат щодо оцінювання кількісної (податкової) складової цього патріотизму. Проведено 

виділення характерних ідентифікаційних характеристик 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. Запропоновано стратегіологічний підхід щодо 

інструментарного апарату для 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, що дозволяє, 

на відміну від наявних, розглядати процес державотворчого патріотизму нації в комплексі та 

динаміці. 

 

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

Маслик Роксоляна Орестівна (08.00.08 – гроші, фінанси та кредит) «Формування 

фінансового забезпечення соціального захисту населення України», дата захисту- 22.03.2018р. 

Наук. керівник Маліновська О.Я 

 

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

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта інвестиційного 

зростання. Монографія / Б.А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2018. – 480 с. (Серія «Держава і 

стратегіологія»). (27,9 д.а.). 

Маліновська О.Я. Формування економічної безпеки суб’єктів підприємництва / 

Маліновська О.Я., Костак З.Р. // Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, 

реалії, перспективи : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Біла К. О., 2018. – 

444 с. – С. 161-171. (1,15 д.а.) 

Карпінський Б.А., Гасюк Р.В., Карпінська О.Б. Ділове адміністрування : навчальний 

посібник / За ред. професора Б.А. Карпінського. – Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. – 412 с. (Серія 

«Держава і управління). (23,95 д.а.). 

 

Опубліковано 3 статті (у т.ч. 2 входять до наукометричних баз даних) та 4 тези 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. Проаналізовано динаміку показників вітчизняної сфери кредитування та особливостей 

здійснення операцій споживчого кредитування в Україні. Також застосовано економіко-

математичні методи у процесі оцінки очікуваного доходу за кредитами з врахуванням 

ймовірності втрати платоспроможності позичальником та ставлення банку до ризику та 

реалізовано економіко-математичну модель формування кредитного портфеля банку за умов 

обмеженості кредитних ресурсів та регулюючих нормативів НБУ.  

2. Для ефективної роботи на нестабільних фондових ринках у процесі 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. Модель Квазі-Шарпа раціонально 

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

однієї чи кількох галузей. Недоліком моделі можна вважати те, що в ній розглядається окремий 

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

тенденцій. 

3. Встановлено та описано особливості використання блокчейн-технології у цифровій 

економіці, обґрунтовано доцільність застосування вказаної технології у галузі фінансових 

послуг та для управління фінансовими ризиками зокрема. Паралельно здійснювалося 

дослідження технічних аспектів практичного застосування інформаційних технологій. Зокрема, 

розглянуто методику розробки адаптивних, кросбраузерних web сторінок для пристроїв з 

різним розширенням монітора і з використанням різних web браузерів. 

4. Розглянуто основні можливості використання соціальних мереж для забезпечення 

комунікації між органами влади та громадськістю. Виділено публічно-управлінський, 

суспільно-політичний, інформаційний та безпековий виміри присутності органів влади будь-

якого рівня у соціальній мережі. Проаналізовано активність органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування у соціальній мережі Facebook. Схематично відображено процес 

оцінювання відкритості органів влади до діалогу з населенням у соціальній мережі. 

5. Досліджено трансформаційні зміни економіки регіону, обумовлені процесами 

інформатизації суспільства та розвитком ІТ-сфери. Виділено та проаналізовано шість 

трансформацій економіки, пов’язаних із розвитком інформаційного суспільства та 

впровадженням інформаційних технологій в усі сфери людської діяльності. Перша 

трансформація пов’язана із переходом економіки на нові засади господарювання, де інформація 

є джерелом економічного зростання. Друга – цифрова трансформація економіки. Третя − 

цифрова трансформація бізнес-процесів. Четверта – масштабування бізнесу. П’ята – 

трансформація цінності продукту та послуг для клієнта. Шоста − соціально-економічна 

трансформація ринку праці. Запропоновано підхід до оцінювання таких трансформацій шляхом 

зіставлення із подібними процесами, що відбуваються у світі, в конкретній державі чи регіоні. 

А також здатності ІТ-сфери у повній мірі забезпечувати і підтримувати трансформацію 

економік в межах конкретних регіонів. 

6. Показано, що під дією ІКТ активно відбувається трансформація сучасного бізнесу. 

Актуальним стає представлення та просування бізнесу в Інтернет-просторі, використання у 

бізнес-процесах інформаційно-комунікаційних технологій, управління корпоративними 

ресурсами, формування ІТ інфраструктури, використання мережі Інтранет, хмарних технологій 

та сховищ даних, захист інформації від несанкціонованого доступу. Під дією ІТ з’являються 

нові бізнес-процеси, а керування підприємствами здійснюється за допомогою інформаційних 

систем. Для корпорацій розробляються інформаційні системи, які орієнтуються на просторово 

розподілені організації, що використовують багатоплатформні обчислення. Прикладом 

сучасних корпоративних систем є ERP-системи, які дозволяють здійснювати управління всіма 

ресурсами організації, а також споживчо-орієнтовані системи CSRP, які підвищують 

конкурентоздатність підприємств шляхом орієнтації на клієнтські замовлення. Отже, слід 

очікувати, що майбутній розвиток бізнесу буде нерозривно пов’язаний з використанням 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. 

7. Відзначено, що етап ринкових перетворень в Україні супроводжується посиленням 

ролі системи оподаткування та податкової політики. Податки виступають одним з джерел 



формування бюджету країни, вони надають можливість державі впливати на економічні та 

соціальні процеси. Проаналізовано структуру податкових надходжень в розрізі деяких 

загальнодержавних податків. Проведений в роботі аналіз доходів до Державного бюджету 

України за останні три роки показав, що основну частину доходів бюджету складають 

податкові надходження, досягаючи 81,76 % у 2016 р. Серед останніх найбільшу питому вагу 

становлять ПДВ та акцизний податок на українські товари. 

8. Вплив ІТ-технологій також спричинив зміну валютного ринку. Виникає потреба в 

обмінній системі, в якій можна надійно захистити дані і водночас обійтися без посередників, 

використовуючи лише криптографічний захист інформації на противагу до довірчих стосунків, 

що функціонують між користувачами традиційного валютного ринку. Одночасно з потребою у 

новій валюті виникають ідеї щодо принципово іншого способу використання технологій 

передачі даних. Роглянуто основні відмінності криптовалют від традиційних валют, а також 

нові можливості використання електронних валют. Так, 2017 рік ознаменувався появою нового 

сектору криптовалютного ринку – лендінгу, тобто кредитування на основі криптовалют. Отже, 

область використання криптовалют поступово розширюється, електронна валюта являє собою 

платіжну систему, інфраструктуру і водночас  є інновацією.  

 

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. Кількість 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: 

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

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

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

політики України. На основі результатів дослідження пропонуються нові варіанти для 

організації продуманої та соціально ефективної державної соціально-економічної політики 

України, з врахуванням існуючих проблем, а саме: наповнення державного бюджету; захисту 

держави під час війни на сході; імплементація норм європейського законодавства у 

відповідності до зобов’язань згідно Угоди про асоціація між Україною та ЄС. 
 Рівень і ефективність фінансового забезпечення реалізації соціально-економічної 

політики певною мірою залежить від моделі соціально орієнтованої економіки, яку обрала для 



себе держава відповідно до особливостей національного розвитку, враховуючи 

соціокультурний аспект інституціоналізації громадянського суспільства та потенціал 

національної економіки. Визначено, що сучасна вітчизняна модель соціально-економічної 

політики базується на симбіозі засад ліберальної та соціальної орієнтації та має низку 

особливостей, успадкованих з радянських часів, серед яких низький рівень соціальної 

активності громадян, значний ступінь державного регулювання соціального сектору економіки, 

неефективне бюджетне управління наявними фінансовими ресурсами як головними 

розпорядниками, так і окремими соціальними установами.  

Встановлено, що в галузях соціально-культурної сфери (соціальний захист і соціальне 

забезпечення, освіта й наука, охорона здоров’я, культура і мистецтво) переважає бюджетне 

фінансування, а в галузях соціально-побутової сфери (житлово-комунальне господарство, 

побутове обслуговування населення, торгівля, громадське харчування та послуги, транспортна 

інфраструктура та зв’язок) більшість суб’єктів господарювання здійснює фінансову діяльність 

на засадах комерційного розрахунку, що передбачає самофінансування та кредитування.  

Фінансове забезпечення в рамках складових національної системи соціального захисту 

населення (соціальне страхування, соціальне забезпечення та соціальні стандарти й гарантії 

держави населенню) реалізується на основі встановленої системи фінансування, що 

здійснюється у трьох формах: бюджетне, позабюджетне та донорське фінансування.  

Проведений аналіз засвідчив стійке зростання абсолютних обсягів видатків соціального 

спрямування, що було досягнуто здебільшого за рахунок дії інфляційних чинників і не 

вплинуло на підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг. Водночас існує 

доволі великий розрив між обсягами бюджетних видатків і потребами соціальної сфери у 

фінансових ресурсах. В умовах незбалансованості зведеного бюджету перманентне збільшення 

обсягів видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, на які припадає понад 45% 

сукупного обсягу, викликає у населення споживацькі настрої та не спонукає його до 

забезпечення якісного рівня життя за рахунок власної праці.  

Збалансованість системи загальнообов’язкового державного соціального страхування 

значною мірою залежить від фінансової рівноваги пенсійної системи. Виявлено наростаючу з 

кожним роком залежність бюджету ПФУ від державної фінансової підтримки, що робить його 

фінансово несамодостатнім.  

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України забезпечення належного 

рівня соціального захисту населення вимагає досягнення сталого економічного зростання й 

підтримання макроекономічної стабільності вітчизняної економіки, що сприятиме підвищенню 

соціальних стандартів і покращенню матеріального становища українців. В основі побудови 

нової економічної моделі, згідно досвіду Європейського Союзу, повинна стояти реалізація 

концепції сталого розвитку, яка передбачає гармонійне поєднання економічного зростання із 

розвитком екологічної та соціальної складових.  

Обґрунтовано необхідність вирішення окреслених проблем фінансового забезпечення 

соціально-економічного розвитку України у розрізі її галузей шляхом розроблення єдиної 

науково обґрунтованої концепції реформування соціально-економічної сфери сфери та 

вдосконалення її нормативно-правового забезпечення; поступового збільшення асигнувань 

бюджетів усіх рівнів і посилення громадського контролю за цільовим, раціональним та 

ефективним використанням бюджетних коштів; створення системи багатоканального 

фінансування, що оптимально поєднуватиме власні, бюджетні та кредитні джерела 

фінансування; здійснення децентралізації управління бюджетними установами, закладами та 

організаціями соціальної сфери з наданням їм фінансової та управлінської автономії; 

вдосконалення системи оплати праці працівників соціальної сфери у напрямі підвищення її 

стимулюючої ролі; пошуку дієвих шляхів активізації залучення насамперед власних 

інвестиційних ресурсів, які повинні формувати інноваційну  модель соціально-орієнтованої 



економіки в Україні, що випливає із зобов’язань нашої держави перед Європейським Союзом 

згідно імплементації положень Угоди про Асоціацію. 

 

3.2. Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, 

ПІБ); 

Жук Олег Богданович (08.00.08 – гроші, фінанси та кредит) «Фінансове забезпечення 

реалізації соціальної політики держави». Дата захисту 12 квітня 2018 р. Науковий керівник – 

к.е.н., доц. Гупало Олег Григорович. 

 

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

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

 

Кількість статей : 11, тез доповідей на конференціях :18. 

 

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 (другий рік дослідження) були отримані такі узагальнення: 

1. Визначено, шо контроль є єдиною функцією управління, яка оцінює надійність системи 

збору, зберігання та переробки виробничо-фінансової інформації суб’єктів господарювання. 

 Напрямами вдосконалення контролю можуть бути: 

 вдосконалення системи економічного контролю в Україні в цілому,  шляхом 

вдосконалення його структури; 

 використання комп’ютерної техніки в аудиті; 

 вдосконалення процедур і техніки аудиту, підвищення кваліфікації аудиторів. 

2. Обгрунтована необхідність прискорення створення Служби фінансових розслідувань не 

тільки із спеціалістів-слідчих правоохоронного напряму роботи, але і фахівців-аналітиків 

фінансової звітності та показників первинного бухгалтерського і фінансового обліку та 

посилення відповідальності спеціалістів управлінського та планово-фінансового напрямку за 

достовірність звітних показників роботи бюджетних установ і організацій, використання 

державних бюджетних коштів ефективно і сугубо за цільовим призначенням. 

3. Проаналізовано та узагальнено визначення терміну «публічний аудит» як сукупності 

взаємообумовлених дій щодо зовнішнього незалежного публічного оцінювання, аналізу 

результативності й ефективності діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, визначення відхилень від планових (нормативних) соціально-економічних 

показників виконання програм та заходів державного та локального (місцевого) рівня, що 

здійснюються незалежним спеціалізованим органом на всіх рівнях публічного управління 

(державного та місцевого) за участю представників громадськості чи на їх замовлення. 



4. Доведено, що для ефективного управління підприємством недостатньо інформації,  

фінансового обліку, яка не може виявити всі недоліки управління підприємством.  Кожне 

підприємство повинно самостійно розробляти ще й управлінську звітність, яка цю інформацію 

надасть. 

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.Лобода Н.О. Облік і контроль в системі оподаткування: [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – 

Львів: Растр-7, 2018. – 318 с.  

2. Шот А.П. Облік і оподаткування за видами економічної діяльності. Опорний конспект 

лекцій.  [електронний ресурс] – Львів. ‐ 2018. – 117 с.  

 

Кількість статей : 22, тез доповідей на конференціях : 22. 

 

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 : 

На основі результатів досліджень питань реалізації фінансової політики у сфері 

стимулювання конкуренції в системі підприємництва запропоновано інструменти її активізації, 

зокрема: звільнення на певний час від оподаткування окремих видів економічної діяльності, що 

не провадяться в Україні; застосування додаткових стимулів та обмежень (квоти, патенти та 

ін.); повноцінний перехід до електронного надання послуг для суб’єктів підприємництва, 

фінансування процедур з уніфікації форм звітностей і документів, впровадження електронного 

документообігу; стимулювання участі малих і середніх підприємств у модернізованих 

процедурах державних закупівель та запровадження публічної оцінки ефективності діяльності 

органів державної влади у цій сфері. 

За результатами проведеного дослідження: розроблено рекомендації щодо розв’язання 

проблемних питань та обґрунтовано можливість застосування досвіду зарубіжних країн в 

питаннях впровадження реформи фінансової децентралізації. 



3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ): 
- Старух Анна Ігорівна «Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку 

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

національним господарством), дата захисту – 27.11.2017 р. Науковий керівник – Ситник Н.С.; 

- Ярош Марта Володимирівна «Реформування непрямого оподаткування в Україні в умовах 

інтеграції до ЄС» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), дата захисту – 04.04.2018 р. Науковий керівник – 

Ярема Я.Р. 

 

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

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

 

Монографії: 

1. Бугіль С.Я. Реформа фінансової децентралізації в контексті пріоритетних трендів 

сталого розвитку територіальних громад України за умов євроінтеграційних процесів / 

С.Я. Бугіль // Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den 

Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. 

Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. – 470 

p. ‒ S. 282-291 

2. Біттер О.А., Голинський Ю.О. Казначейське обслуговування бюджетів в Україні / О. А. 

Біттер, Ю. О. Голинський – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2017 – 224 с.  

3. Sych O. Revitalization of postindustrial cities / O. Sych. - Beau Bassin: Lambert Academic 

Publishing, 2018. - 53p. 

 

Навчальні посібники: 
1. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль / [Стасишин А. В., 

Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. - Ч.1.-Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2018. - 716с. 

2. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль / [Стасишин А. В., 

Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. - Ч.2.-Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2018. - 348с. 

3. Збірник тестових завдань для менеджерів: навчальний посібник / Комарницький І.М., 

Карпінський Б.А., Завальницька Н.Б. та ін. / За ред. д.е.н., проф., завідувача кафедри 

менеджменту Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 

Комарницького І.М. Кам'янець-Подільський: ТОВ «Рута», 2018. – 576 с. 

4. Сучасний бізнес-менеджмент: термінологічний словник-довідник / У.В. Іванюк, М.В. 

Оліховська, Є.І. Парфенюк, Ю.В. Шушкова. — Львів : Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. 

— 188 с. 

 

Кількість статей : 45,  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: 

Розглянуто і систематизовано базові ідентифікаційні ознаки державотворчого 

патріотизму нації та методологію до їхнього оцінювання. Виділено фундаментальні основи 

інтеграції якісних і кількісних домінант державотворчого патріотизму нації, виходячи з умов 

реформування владних повноважень. 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, виходячи з засад управління державотворчим патріотизмом нації. 

 

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

Маслик Ролксоляна Орестівна (08.00.08 – гроші, фінанси та кредит) «Формування 

фінансового забезпечення соціального захисту населення України», дата захисту- 22.03.2018р. 

Наук. керівник Маліновська О.Я. 

 

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

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

 

Монографії: 

Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта інвестиційного 

зростання. Монографія / Б.А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2018. – 480 с. (Серія «Держава і 

стратегіологія»). (27,9 д.а.). 

Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за 

ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. 

Щербаченко В.О. — Суми : ТОВ «Триторія», 2017. — Т. ІIІ. Управління інноваційним базисом 

фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки. — 290 с. (17,84 д.а. / 2,1 д.а.) 

Gerasymenko O. The main features of functioning of innovative and investment components of 

financial safety in the context of balancing of ukrainian financial system / O. Gerasymenko // National 

Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: monograph / edited by Dr. of 

Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics V. Omelyanenko, Ph.D in Technical Sciences, 

Assoc. Prof. Yu. Ossik. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2018. – 416 p. – P. 

270-281. (52,55 д.а. / 1,52 д.а.) 

Komarnytskyy I.M., Komarnitska G.А.  4.1. Formation of the innovative development potential 

in mountainous area of Lviv region/ I.M. Komarnytskyy, G.А. Komarnitska// Innovative management: 

theoretical, methodical, and applied grounds. 1st edition, Prague Institute for Qualification 

Enhancement: Prague, 2018, 296 pages (1,1 д.а.) 



Маліновська О.Я. Формування економічної безпеки суб’єктів підприємництва / 

Маліновська О.Я., Костак З.Р. // Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, 

реалії, перспективи : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Біла К. О., 2018. – 

444 с. – С. 161-171. (1,15 д.а.) 

 

Навчальні посібники: 

Карпінський Б.А., Гасюк Р.В., Карпінська О.Б. Ділове адміністрування : навчальний 

посібник / За ред. професора Б.А. Карпінського. – Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. – 412 с. (Серія 

«Держава і управління). (23,95 д.а.). 

Публічне управління: навчальний посібник / Л.О. Бобко, О.В. Герасименко, Г.В. 

Капленко, Г.О. Комарницька, Н.Т. Пак та ін. За заг ред. А.В. Стасишина. – Львів, 2018. – 750 с. 

(39,8 д.а.)  

Збірник тестових завдань для менеджерів: навчальний посібник / Комарницький І.М., 

Карпінський Б.А., Капленко Г.В., Герасименко О.В., Бобко Л.О., Дубик В.Я., 

Завальницька Н.Б., Пак Н.Т., Комарницька Г.О., Маліновська О.Я., Гасюк Р.В. / За ред. д.е.н., 

проф. Комарницького І.М. – Хмельницький: Хмельницький кооперативний торгово-

економічний інститут, 2017. – 556 с. (31,2 д.а.) 

 

Кількість статей : 18, тез доповідей на конференціях : 23. 

 

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; 

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. Канд. екон. наук, проф. Карпінський Б.А. – офіційний опонент дисертаційної роботи 

Стельмах Христини Петрівни на тему «Модернізація основних засобів підприємств в умовах 

інвестиційного розвитку» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами 

економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська 

політехніка» (грудень 2018 р.). 

 

Відгуки на автореферати: 

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

Різника Дмитра Васильовича на тему "Управління мотивацією праці на 

підприємствахсанаторно-курортного комплексу", подану до захисту на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). 

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

Олексин Соломії Мирославівни на тему «Засади розвитку реінжинірингу бізнес-процесів 

підприємств оптової торгівлі», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) 

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

Андріїв Наталії Миколаївни на тему "Державна політика формування конкурентного 

підприємництва в системі внутрішньої рогівлі України", подану до захисту на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та 

управління національним господарством 

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

Патицької Христини Олегівни на тему: «Формування фінансово-економічного потенціалу 

територіальних громад в умовах реформи місцевого самоврядування», поданої на здобуття 

наукового ступеня  кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка 

5. Д-р екон. наук, проф. Ватаманюк-Зелінська У.З. – відгук на автореферат дисертаційної 

роботи Шипуліної Ю.С. «Методологічні засади формування інноваціно-сприятливого 

середовища на підприємстві», представлену на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)  

6. Д-р екон. наук, проф. Ватаманюк-Зелінська У.З. – відгук на автореферат дисертаційної 

роботи Мельник Л.М. на тему: «Теоретико-методологічні засади сталого розвитку 

машинобудівних підприємств на основі управління бізнес-процесами», представлену на 

здобуття наукового ступеня доктора  економічних наук за спеціальністю 08.00.04 − економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

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

Гринюк Оксани Іванівни на тему «Формування системи ризик-контролінгу 

нафтогазовидобувних підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)  

8. Канд. екон. наук, доц. Блащук-Девяткіна Н.З. – відгук  на автореферат дисиртаційної 

роботи Жаворонка Артура Віталійовича на тему: «Активізація ринку нетрадиційних 

банківських  послуг в Україні». 

9. Канд. екон. наук, доц.  Західна О.Р. – відгук на автореферат дисертаційної роботи 

Патицької Христини Олегівни на тему: «Формування фінансово-економічного потенціалу 

територіальних громад в умовах реформи місцевого самоврядування», поданої на здобуття 



наукового ступеня  кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка  

 

Рецензування дисертацій, магістерських робіт, навчальних посібників 

1. Канд. екон. наук, проф. Карпінський Б.А. – рецензування кандидатської дисертації 

Децик Ольги Ігорівни на тему «Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності в реальному 

секторі економіки регіону» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 

2. Д-р екон. наук, проф. Ватаманюк-Зелінська У.З. – рецензування кандидатської 

дисертації Фуртало Ю.Р. на тему: «Вплив інтеграційних економічних процесів на розвиток 

національної економіки України», (08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством)  

3. Д-р екон. наук, проф. Ситник Н.С. – рецензування навчального посібника 

«Стратегічний аналіз». Автори: к.е.н., доц. Попова В.Д., к.е.н., доц. Маценко Л.Ф. 

4. Д-р екон. наук, проф. Ситник Н.С. – рецензування навчального посібника «Міжнародні 

розрахунки і валютні операції». Автори: к.е.н., доц. Орищин Т.М., Шийко В.І. 

5. Канд. екон. наук, доц. Герасименко О.В. – рецензування дипломної роботи студента 

економічного факультету Львівського національного аграрного університету Міляна Петра 

Ігоровича на тему: Організаційно-правове забезпечення виробничої діяльності у 

сільськогосподарських підприємствах Жовківського району Львівської області; 

6. Канд. екон. наук, доц. Сич О.А. – рецензування дипломних робіт студентів НУ 

«Львівська політехніка»; 

 

Інше 

Канд. екон. наук, доц. Сич О.А. – членство в оргкомітеті V Міжвузівської науково-

практичної конференції викладачів та студентів «Фінансові та соціально-економічні системи в 

умовах нестабільності: синергійні ефекти» 5 грудня 2017 р. м. Львів. 

 

 

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 є можливість для проходження науково-виробничої практики студентам у 

відділах ІРД НАНУ, створено умови для стажування викладачів кафедр факультету, 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 кафедр тощо. 

Результативність спільної співпраці полягає у наступному: 

- Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України (період 

12.03.2018р.-12.04.2018р.) – стажування доц. Західна О.Р., Шушкова Ю.В. 

- НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ"  

Національної академії аграрних наук України - захист дисертації на здобуття наукового ступеня 



кандидата економічних наук Ярош Марти  Володимирівни на тему: «Реформування непрямого 

оподаткування в Україні в умовах інтеграції до ЄС», спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і 

кредит (04 квітня 2018 року).  

- Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти Національного 

університету «Львівська політехніка» - наукове стажування відповідно до плану-графіку на 

кафедрі адміністративного та фінансового менеджменту у період з 10 квітня до 10 травня 2018 

року. – доц. Сич О.А. 

- експертиза наукових досліджень, тобто рецензування авторефератів із захисту 

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

- 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 2018 року студенти факультету були учасниками міжнародних конференцій, 

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

- International scientific conference «Kluczowe aspekty naukowej działalności», квітень 2018 р. 

(Польща); 

- Науково-практичний тренінг-семінар «Фінансова інфраструктура бізнесу: сучасний 

вимір», березень  2018 р. (Польща); 

Також, прикладами успішної реалізації наукового міжнародного співробітництва із 

закордонними організаціями є: 

Відповідно до плану реалізації проекту 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Western 

Ukrainian Research Center in European Studies» за програмою Жана Моне доц. В.А. Зеленко 

проходив навчання у тренінговій програмі «Формування публічної політики, заснованої на 

доказах», організований в межах загальнонаціонального проекту «Association4U» у співпраці з 

GFA Consulting Group (Київ, 16-18 жовтня 2018 року). Обсяг: 65 навчальних годин (1,5 кредитів 

ЄКТС). 

Викладач кафедри, к.е.н. Шпарик Х.В. брала участь у програмі академічної мобільності 

«Еразмус+», згідно чого пройшла наукове стажування в університеті Париж ХІІ Валь-де-Мар н 

(Франція) в рамках проекту Ерасмус + з 12 по 16 лютого 2018 року. 

У березні 2018 р. доцент Зеленко В.А. провів робочу зустріч із професором Борісом 

Найманом, в межах якої було обговорено досвід викладання економічних дисциплін, а також 

досвід щодо реалізації міжнародних проектів, зокрема – щодо проблем європейської інтеграції. 

Продовжено співпрацю із Institut fur Europaische Politіk (Берлін), який з 2015 р. реалізує 

проект CiSEP (Громадська школа дієвих практик ЄС) спільно з громадською мережею 

«ОПОРА» в Україні. Доц. Зеленко В.А., з метою підвищення компетенцій щодо методики 

викладання проблем європейської інтеграції, у грудні 2018 р. розпочне навчання за модульною 

програмою «Тренінг для тренерів щодо асоціації Україна ЄС» 

Доц. Пасінович І.І. брала участь у програмі академічної мобільності «Еразмус+», згідно 

чого проходила стажування в Жешівському університеті (Республіка Польща) на кафедрі 

економіки і менеджменту з 18.02.2018 р. по 24.02.2018 р.. 

Наукове стажування доц. Герасименко О.В. у рамках програми міжнародної мобільності 

Еразмус+ (Іnternational days IAE Gustave Eiffel on 12-17 February, 2018, department of 

management UPEC), Університет Париж ХІІ Валь-де-Марн, Франція (м. Париж / Кретей), лютий 

2018р. 

Проф. Васьківська  К.В. у рамках угоди про співпрацю між факультетом управління 

фінансами та бізнесу і факультетом математики, інформатики і ландшафтної архітектури 

Католицького університету Любельського імені Івана Павлі ІІ від 20.05 2016 р. продовжує 



роботу над тематикою «Вплив екологічних чинників на управління фінансовими ресурсами 

підприємств», запланована спільна монографія. Професор прочитала лекцію за кордоном на 

тему «Управління інноваційним капіталом: комплексний підхід» для студентів магістрів 

спеціальності «Господарка просторова» І року навчання, 11.10.2018р. 

28 вересня 2018 року було проведено науково-практичний семінар «Фінансова 

інфраструктура бізнесу: сучасний вимір», організований студентським гуртком фінансів та 

бізнесу кафедри державних та місцевих фінансів. В рамках даного заходу відбулася зустріч із 

викладачами і студентами завідувача кафедри управління фінансами Вроцлавського 

університету, професора Анни Цвьонкали-Мались. Професор виступила з доповіддю «Тіньова 

економіка Польщі та механізми її обмеження». 

В той же час, активізовано практики проведення лекцій зарубіжними науковцями. Так, 28 

лютого 2018 року на факультеті управління фінансами та бізнесу відбулася лекція професора 

Університету Париж XII Валь-де-Марн Boris Najman на тему “Informal Economy in Ukraine”. А в 

рамках  двосторонньої угоди між Львівським національним університетом імені Івана Франка і 

Вроцлавським університетом та на запрошення кафедри державних та місцевих фінансів 

факультету управління фінансами та бізнесу 28 вересня 2018 року відбулася зустріч із 

викладачами і студентами завідувача кафедри управління фінансами Вроцлавського 

університету, професора Анни Цвьонкали-Мались. 

Також подані заявки на здобуття грантів Erasmus+ спільно з Економічним університетом в 

Братиславі. 

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).  
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Дата подачі до 

спеціалізованої 

вченої ради 

Дата захисту Тема 

дисертації 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

Старух Анна 

Ігорівна 

д- р. екон. 

наук, поф. 

Ситник 

Наталія 

Степанівна 

2018 р. 08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством 

22.11.2017 р., 

К 61.051.02, 

Ужгородський 

національний 

університет 

Організаційно-

економічний механізм 

стимулювання 

розвитку 

підприємництва в 

державному секторі 

економіки України 

Маслик 

Роксоляна 

Орестівна 

к.е.н., доц. 

Маліновська 

Ольга 

Ярославівна 

2016 р. 08.00.08 – 

гроші, фінанси і 

кредит 

23.03.2018 р. 

Д. 79.051.04, 

Чернігівський 

національний 

технологічний 

університет 

Формування 

фінансового 

забезпечення 

соціального захисту 

населення України 

Ярош Марта 

Володимирівна 

д- р. екон. 

наук, поф. 

Ярема Ярослав 

Романович 

2016 р. 08.00.08 – 

гроші, фінанси і 

кредит 

4.04.2018 р., 

Д 26.350.02, 

Національноий 

науковий центр 

«Інститут 

аграрної 

економіки»  

Реформування 

непрямого 

оподаткування в 

Україні в умовах 

інтеграції до ЄС 



(м. Киїів) 

Жук Олег 

Богданович 

к.е.н., доц. 

Гупало Олег 

Григорович 

2017 р. 08.00.08 – 

гроші, фінанси і 

кредит 

12.04.2018 р., 

Д 58.082.01, 

Тернопільський 

національний 

економічний 

університет 

Фінансове 

забезпечення 

реалізації соціальної 

політики держави 

* Співробітники. 

 

7.2 Захист дисертацій співробітниками*  

Прізвище, 

ініціали 

Посада, 

кафедра 

Спеціальність Дата  

захисту, 

шифр ради, 

установа 

Тема дисертації 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

Круглякова Віра 

Володимирівна 

доцент 

кафедри 

державних 

та місцевих 

фінансів 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством 

30.05.2018 р.  

Д 35.051.01, 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

Франка 

Управління 

інноваційним 

потенціалом суб’єктів 

господарювання 

харчової промисловості 

України 

 

 

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 2018 р. на факультеті функціонувало 8 наукових гуртків, до яких було залучено 165 

студентів. 

До виконання держбюджетної науково-дослідної теми, яка виконується на факультеті 

залучено 2 студенти. 

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 5 курсу – Цибрана Р.Ф. 

14 грудня 2018 року було проведено І Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та 

практиків», проведену кафедрою державних та місцевих фінансів. Студенти факультету 

управління фінансами та бізнесу взяли активну участь у даному заході.   



У 2018 р. за участю студентів факультету було організовано та проведено наступні 

наукові заходи: 

Круглий стіл на тему: «Соціально-економічна політика ЄС: інвестиційні аспекти» (17 

травня 2017 р.); 

Дискусійний клуб «Модифікація публічного управління вконтексті євроінтеграційних 

процесів» (17.05.2018 р.); 

Науковий семінар на тему: «Удосконалення комунікацій між бізнесом та органами 

влади: виклики та завдання» (11.10.2018 р.); 

Круглий стіл на тему: «Інформаційні технології в професійній діяльності бізнес-

аналітика та в управлінні бізнес-проектами» (17 травня 2018 р.).  

Круглий стіл  на тему: «Облік, аналіз і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»  

(16 травня 2018 р.): 

Круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аудиту в 

умовах глобальних економічних змін» (10 жовтня 2018 р.) 

4 вересня 2018 року у рамках святкування Дня підприємництва у Львові факультет 

управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка та Спілка українських підприємців 

організували зустріч з відомими представниками бізнесу на тему «Роби, як ми». На якій 

поділилися власними історіями успіху: Тарас Вервега – співвласник SoftServe; Микола Кміть – 

засновник ТМ Моршинська і ТМ Мукко; Соломія Марчук – член ради директорів Спілки 

українських підприємців, CEO MBP Group. 

2 жовтня 2018 року проведено зустріч студентів факультету управління фінансами та 

бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка із заступник міського 

голови Львова з питань розвитку – Андрієм Москаленко на тему "Креативне підприємництво та 

середовище у глобальних та локальних масштабах» 

8 жовтня 2018 року відбулася зустріч у форматі відкритого діалогу студентів факультету 

з представниками органів виконавчої влади та державних організацій, щодо питань, які 

найбільше хвилюють наше студентство: перспективи та  можливості працевлаштування в 

органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та державних організаціях. 

 

Студенти факультету також приймали активну участь у наукових заходах, які 

проводились на базі інших навчальних закладів, зокрема : 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція „Публічне управління та 

адміністрування: конкурентні виклики сучасності”, що відбулась в. Національному університеті 

"Львівська політехніка" - 2018р. 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція викладачів, аспірантів та 

студентів „Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах 

глобальних викликів і загроз” що відбулась в Львівському торговельно-економічному 

університеті, 22 травня 2018 року 

ІХ Всеукраїнська наукова конференції «Актуальні питання сучасної економіки»,  р що 

відбулась в: Уманському національному університеті садівництва  22 грудня 2017 

I Всеукраїнська науково-практична конференція, „Трансформація фінансової системи 

України: тенденції та перспективи розвитку”, що відбулась в Миколаївському національному 

аграрному університеті; 20-21 листопада 2017р. 

Міждисциплінарна наукуково-практтична Інтернет конфонференція  „Липневі наукові 

читання” Київ, 27 липня 2018 р  

Міжнародна науково-практична конференція «Стійкий розвиток національної економіки: 

актуальні проблеми та механізми забезпечення» (м. Кривий Ріг, 27 квітня 2018 р.) 

Міжнародна наукова конференція «Весняні наукові читання», (м. Київ, 2018 р.)  

Міжнародна науково-практична конференція «Universum View 2» (м. Вінниця, 19.10.2018 

р.)  



Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, фінансів, 

обліку та права в сучасних умовах» (м. Полтава 10 вересня 2018 р.)  

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: «Розвиток національних 

фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів» (м. Київ, 5 жовтня 2018 р.)  

26.09 2018р.  28 студентів  спеціальності «Публічне управління та адміністрування» взяли 

участь у «Дні кар’єри ЄС» від Представництва ЄС в Україні, який відбувася 26-27 вересня 2018 

року з у Львівському університеті та з них 6 осіб зареєструвались для участі в програмі 

стажування та практики. 

В рамках проекту «Державотворець» студенти факультету Вайда М.М. та Бірченко 

М. М.пройшли стажування в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі (у департаменті 

розвитку експорту).  

 

У 2018 році студентка 1 року магістратури Климович Ірина Ярославівна зайняла 2-ге місце 

у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування”. 

Береза С. Є. отримала диплом за інноваційність 

 

Студентами факультету опубліковано 75 статей (у співавторстві) у фахових виданнях, та 

та 258 (самостійних) тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 

 

 

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

 

Монографії 

Видано __3__ монографій загальним обсягом __43,5____ друк. арк. 

 
Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта 

інвестиційного зростання / Б.А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2018. – 

480 с.  

27,9 

Біттер О.А. Казначейське обслуговування бюджетів в Україні / О.А. Біттер, 

Ю. О. Голинський – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2017 – 224 с. 

13,0 

Sych O. Revitalization of postindustrial cities / O. Sych. – Beau Bassin: Lambert 

Academic Publishing, 2018. – 42p. 

2,6 

 

Підручники 

Видано ____ підручник загальним обсягом _____ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

  

 

Навчальні посібники 

Видано __7__ навчальних посібників загальним обсягом __182,8__ друк. арк. 

 
Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Карпінський Б.А. Ділове адміністрування / Б.А. Карпінський, Р.В. Гасюк, 

О.Б. Карпінська. За ред. професора Б.А. Карпінського. – Львів : ГАЛИЧ-

ПРЕС, 2018. – 412 с.  

23,9 

Публічне управління / Л.О. Бобко, О.В. Герасименко, Г.В. Капленко, Г.О. 

Комарницька, Н.Т. Пак та ін. За заг ред. А.В. Стасишина. – Львів: ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2018. – 750 с.  

39,8 



Збірник тестових завдань для менеджерів / Комарницький І.М., Карпінський 

Б.А., Капленко Г.В., Герасименко О.В., Бобко Л.О., Дубик В.Я., 

Завальницька Н.Б., Пак Н.Т., Комарницька Г.О., Маліновська О.Я., 

Гасюк Р.В. / За ред. д.е.н., проф.  Комарницького І.М. – Кам’янець-

Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2018. – 576 с.  

38,8, 

у т.ч. авторів у-ту 35,3 

Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль / 

[Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. - Ч.1. – Львів:  

ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 716с. 

41,8 

Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль / 

[Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. - Ч.2. – Львів:  

ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 348с. 

20,3 

Лобода Н.О. Облік і контроль в системі оподаткування підприємства / Н.О. 

Лобода. – Львів: Растр-7, 2018. – 318 с.  

18,5 

Логістичний контролінг / Довгунь О., Русановська О., Шевців Л.Ю. та ін. – 

Львів: Видавництво «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. – 200 с. 

16,2, 

у т.ч. автора у-ту 3,2 

 

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

бібліографічний покажчик тощо) 

Видано _1__ наукових журналів загальним обсягом __2,7__ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Сучасний бізнес-менеджмент: термінологічний словник-довідник / У.В. 

Іванюк, М.В. Оліховська, Є.І. Парфенюк, Ю.В. Шушкова. – Львів : 

Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. – 188 с. 

10,9, 

у т.ч. автора у-ту 2,7 

 

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 _5_ випуски збфірників наукових праць загальним обсягом  __36,9__ друк. арк. 

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк. 

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. 

Випуск 2 / ред. кол. : Н.С.Ситник, Я.Р. Ярема,  У.З. Ватаманюк-

Зелінська, Л.О.Петик , О.А. Сич,  О.Р. Західна, Ю.О. Голинський  (відп. 

ред. Н.С.Ситник). Львів : ЛНУ, 2018. – 349 с. 

21,8 

Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аудиту в умовах 

глобальних економічних змін: Збірник наукових праць за результатами 

круглого столу. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 132 с. 

7,7 

Проблеми та перспективи обліку, аудиту і контролю в сучасних умовах 

економічного розвитку та економічної невизначеності: Збірник 

наукових праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 128 с. 

7,4 

Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди - 



науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. 

наук.- практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. – 318 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/.pdf 

Збірник тез доповідей звітної конференції Львівського національного 

університету імені Івана Франка : Секція факультету управління 

фінансами та бізнесу], (м. Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. 
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10. Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету (0,5 с. 

про кожну конференцію); 

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна фінансова політика 

України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків», проведена кафедрою 

державних та місцевих фінансів 14 грудня 2017 року. (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 області; Державної фінансової інспекції у Львівській області, 

викладачі, аспіранти та студенти більш ніж 10 ВНЗ України. А саме з України – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Університет державної фіскальної служби 

України (м. Ірпінь), Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро), Міжнародний 

університет фінансів (м. Київ), Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів), 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Львівський національний 

аграрний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський 



університет внутрішніх справ, Львівський національний лісотехнічний університет України, 

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, Ужгородський національний 

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

Проблеми, що висвітлювались у матеріалах тез доповідей: проблеми ефективного 

функціонування і перспективи подальшого розвитку національної фінансової системи; сучасні 

тенденції регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції; 

актуальні проблеми розвитку податкової політики України та фінансове регулювання і безпека 

бізнес-середовища.  

За результатами проведення конференції всім учасникам було відправлено 

сертифікат про участь, а на сайті факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ 

імені Івана Франка розміщено електронний збірник тез доповідей конференції . 

 

З 2 по 8 лютого 2018 року на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана 

Франка проводилась Звітна наукова конференція університету за 2017 рік. Секція 

управління фінансами та бізнесу. Її проведення є доброю традицією для підведення підсумків 

щодо стану, тенденцій та перспектив розвитку наукової діяльності факультету загалом та 

кафедр зокрема. 

На пленарному засіданні Конференції, яке відбулося 2 лютого в актовій залі факультету 

управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка, з доповідями виступили в.о. декана 

факультету к.е.н., доц. Стасишин А.В. та завідувачі провідних кафедр факультету. 

 В результаті представлених виступів було обґрунтовано необхідність поєднання наявного 

вітчизняного досвіду організації й стимулювання наукової діяльності на факультеті управління 

фінансами та бізнесу із сучасним європейським досвідом у цій сфері, визначено основні 

проблеми на шляху підвищення ефективності університетської науки в Україні та 

запропоновано заходи для їх вирішення. 

Високий рівень активності учасників в обговоренні порушених на Конференції питань 

свідчить про актуальність та перспективність сучасного розвитку університетської науки на 

факультеті управління фінансами та бізнесу. 

За підсумками Звітної наукової конференції факультету видано електроний збірник 

тез доповідей 
 

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. 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. 

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

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

через Інтернет. 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Zbirnyk.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Zbirnyk.pdf


4. Доцільно фінансово забезпечити можливості проходження довготермінового стажування 

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

навчальними дисциплінами.  

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

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

6. 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) 
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