
 

УЧАСТЬ У  RENET 

Кафедра фінансового менеджменту є учасником міжнародної наукової 

мережі RENET, яка координується Шяуляйською академією Вільнюського 

університету (Литва). Як учасник мережі, кафедра співпрацює із такими 

навчальними закладами: 

⎯  International Business School (Bulgaria); 
⎯  Faculty of Organizational Studies in Novo mesto (Slovenia); 
⎯  University of Split (Croatia); 
⎯  International Business School (Bulgaria); 
⎯  Matej Bel University (Slovakia); 
⎯  National-Louis University (Poland); 
⎯  Lithuanian Society of Young Researchers (LSYR) (Lithuania). 

 Метою мережі є консолідація наукового потенціалу, яка сприяє розвитку 

наукових компетентностей дослідників (особливо аспірантів) та створює 

майданчик для наукової колаборації між вченими та установами на місцевому, 

національному та міжнародному рівнях. 

До мережі RENET входять науковці, що представляють багато іноземних 

навчальних закладів: 

⎯  Wichita State University (USA);  
⎯  University of Nebraska Omaha (USA);   
⎯  Kent State University (USA);   
⎯  Policy Matters Ohio (USA);   
⎯  Chonnam National University (Republic of Korea); 
⎯  Gwangju International Center (Republic of Korea);   
⎯  National Chiayi University (Taiwan);   
⎯  Lincoln University (New Zealand);   
⎯  Utrecht University School of Governance (Netherlands);   
⎯  Private University College of Education of the Diocese of Linz (Austria);  
⎯  Udine University (Italy);  
⎯  I-AER Institute of Applied Economic Research (Italy);   
⎯  Complutense University in Madrid (Spain);   
⎯  University of Pardubice (Czech Republic);   
⎯  Mendel University in Brno (Czech Republic);  
⎯  Comenius University in Bratislava (Slovakia);   
⎯  University of Economics in Bratislava (Slovakia);  
⎯  Spiru Haret University (Romania);  
⎯  Faculty of Technical Science in Bitola,; 
⎯  University St. Kliment Ohridski (Republic of Macedonia); 
⎯  Yeditepe University (Turkey);  
⎯  University of Warsaw (Poland);  
⎯  University of Zielona Góra (Poland);  
⎯  University of of Economics in Katowice (Poland); 
⎯  University of Dąbrowa Górnicza (Poland);   
⎯  University of Bielsko-Biała (Poland); 
⎯  Riga Technical University (Latvia);  
⎯  University of Latvia (Latvia);  



⎯  Mykolas Romeris University (Lithuania);  
⎯  Klaipėda University (Lithuania);  
⎯  Vytautas Magnus University (Lithuania);  
⎯  Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (Lithuania); 
⎯  Lithuanian Institute of Agrarian Economics (Lithuania).1 

Спільна діяльність в мережі відбувається у двох основних формах: 

1) дистанційне обговорення (семінари, лекції, конференції, круглі столи, 

докторські семінари, електронні форуми тощо). Усі заходи записуються та 

рекламуються на веб-сайті мережі; 

2) мобільність дослідників та обмін досвідом. 

Для розвитку науково-дослідної, навчально-виховної та суспільно-

культурної діяльності кафедра планує співпрацю за такими напрямами: 

⎯  підготовка і реалізація спільних науково-дослідних проектів;  
⎯  організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-

практичних конференцій, тощо; 
⎯  обмін результатами наукових досліджень і навчальними матеріалами; 
⎯  обмін досвідом з реалізації передових технологій і методів навчання, 

надання взаємної допомоги в підготовці наукових кадрів; 
⎯  обмін викладачами, молодими вченими та іншими співробітниками 

університетів для читання лекцій, освоєння новітніх технік і методик проведення 

досліджень; 
⎯  організація обміну студентами для більш повного ознайомлення з 

історією, культурою, системою освіти сусідніх країн. 
 

 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі  вищої 

освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.  

Студенти та викладачі кафедри фінансового менеджменту беруть активну 

участь у програмах академічної мобільності в рамках загальноуніверситетських 

партнерських угод з іноземними університетами. 

Основними цілями академічної мобільності є: 

● підвищення якості вищої освіти; 

● підвищення ефективності наукових досліджень; 

● підвищення конкурентоспроможності випускників Академії на 

вітчизняному і міжнародному ринках освітніх послуг та праці; 

● збагачення індивідуального досвіду здобувачів вищої освіти щодо 

інших моделей створення та поширення знань; 

● залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного 

освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод (договорів) 

між закладами вищої освіти – партнерами; 

● встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків; 

● гармонізація підходів до навчання закладів вищої освіти – партнерів. 

                                                             
1 Актуальний перелік наукових установ, що співпрацюють в мережі RENET знаходиться за адресою 

http://renet.dist.su.lt/mod/page/view.php?id=9 



Участь в програмі академічної мобільності взяли студенти спеціальності 

«Фінанси, митна та податкова справа»: 

o Олександр Гнатенко – Університет прикладних наук «Каунаська 

колегія» (Литва); 
o Клим Роман – Університет прикладних наук «Каунаська колегія» 

(Литва); 
o Неллі Вольська – Політехніка Лодзька (Польща); 
o Михайло Бірченко - Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne 

(UPEC) (Франція) 
o Юлія Борзак - Bronisław Markiewicz State Higher School of 

Technology and Economics in Jarosław (Польща) 
o Роксолана Боднар - Bronisław Markiewicz State Higher School of 

Technology and Economics in Jarosław (Польща)  
У 2022 році студент освітньої програми «Фінанси, митна та податкова 

справа» Натан  Виговський отримав запрошення на навчання за програмою 

обміну на 1 семестр у Хіросацький університет (Hirosaki University), Японія. 

 

Викладачі кафедри фінансового менеджменту факультету управління 

фінансами та бізнесу також брали участь в програмі міжнародної мобільності 

Ерасмус+: 

o доц. Сич О. А. - Університет прикладних наук Каунаса, Вільнюський 

університет, Литва 
o доц. Пасінович І. І. - Державна вища техніко-економічна школа імені 

Броніслава Маркевича в Ярославі, Польща  
o доц. Смолінська С. Д. - Державна вища техніко-економічна школа 

імені Броніслава Маркевича в Ярославі, Польща 
o доц. Ясіновська І. Ф. - Державна вища техніко-економічна школа 

імені Броніслава Маркевича в Ярославі, 
o доц. Голинський Ю. О. - Шяуляйський університет, Литва  

 

Мета стажувань полягала в здійсненні внеску в місцеве академічне життя, 

створенні міжнародного освітнього досвіду для студентів у ВНЗ-партнері, 

підвищенні мотивації немобільних студентів для навчання за кордоном, обміні 

інноваційними методами навчання, презентації ЛНУ імені Івана Франка та 

факультету управління фінансами та бізнесу за кордоном, а також налагодження 

міжнародних наукових зв’язків. Крім того, викладачами було прочитано низку 

лекцій для іноземних студентів. 

 


