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ЛЬВІВ – 2022 



НАУКОВА РОБОТА 

 

№ 

п/п 
З а х о д и 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

викона-

ння 

Підготовка матеріалів науково-практичних конференцій, підручників, навчальних 
посібників, монографій, курсів лекцій, опорних конспектів, збірників задач, 

тестових завдань тощо 

1.  Видання навчальних посібників із 

нормативних навчальних дисципін. 

Підготовка матеріалів та видання збірника 

наукових праць студентів «Фінанси, митна 

та податкова справа: Випуск 6» 

 

 

протягом н. 

року 

 

 

колектив кафедри 

 

2.  Публікація статей та участь у наукових 

конференціях 

протягом н. 

року 

колектив кафедри  

Організація та проведення заходів наукового характеру 

3.  Круглий стіл Науково-практичного гуртка 

митної справи «Реалізація державної 

митної політики в умовах воєнного стану 

та її вплив на фінансову безпеку України» 

Жовтень, 
2022 

доц. Голинський 
Ю.О.,  

доц. Дубик В.Я. 

 

4.  Круглий стіл наукового гуртка 

«Податковий простір» «Фінансові 

інструменти державної підтримки бізнесу 

в умовах воєнного стану» 

Листопад 
2022 р. 

доц. Сич О.А.  

5.  ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Державна фінансова 

політика України в умовах євроінтеграції: 

погляди науковців і практиків»  

Грудень, 
2022 

колектив кафедри  

6.  Звітна наукова конференція ЛНУ ім. 

І.Франка 

Лютий, 
2023 

колектив кафедри  

7.  Науковий семінар «Інвестиційна політика 

структурних трансформацій в умовах 

децентралізації» 

Березень, 

2023 

доц. Назаркевич 
І.Б. 

 

8.  Круглий стіл науково-практичного гуртка  

ФІНАНСІВ І БІЗНЕСУ на тему 

«Фінансова політка України  в умовах 

воєнного стану» 

Травень, 

2023 

доц. Смолінська 
С.Д. 

 

9.  Круглий стіл для освітян та стейкхолдерів 

"Досвід запровадження освітніх курсів, 

пов’язаних з тематикою ЄС". 

Травень, 

2023 

доц. Сич О.А.  

10.  Організація наукових зустрічей із 

практичними працівниками, участь у ін. 

науково-практичних заходах 

Протягом 
н. року 

колектив кафедри  

Науково-дослідна робота 

За кошти Державного бюджету (за кодом програмної класифікації видатків 2201040) 

 -    
На безоплатній основі 

13. «Модернізація фінансової системи 

України: тенденції та пріоритети» 

(науковий керівник д.е.н., професор 

кафедри фінансового менеджменту ЛНУ 

ім. І.Франка Ситник Н.С., номер державної 

протягом  
н. року 

колектив кафедри  



реєстрації 0121U110244, термін виконання 

2021-2025 рр.). 

Міжнародне наукове співробітництво 

15. Організація ІІІ літньої школи 

«Ревіталізація міст – досвід ЄС для 

України» в рамках реалізації проекту 

Модуль Жана Моне за фінансової 

підтримки ЄС 

 

Червень  

2023 р. 

доц. Сич О.А., 

учасники наукового 

гуртка «Податковий 

простір», колектив 

кафедри 

 

Науково-пошукова робота студентської молоді 

16. Публікація наукових праць студентів за 

результатами участі у конференціях, 

круглих столах, симпозіумах і т.д. 

протягом  

н. року 

колектив кафедри  

17. Публікація наукових статей у журналах, 

що входять до наукометричних баз  

протягом н. 

року 

колектив кафедри  

 Участь у Всеукраїнському та конкурсі 

наукових робіт 

протягом н. 

року 

колектив кафедри  

 

 

 

 
 


