Додаток 2
Звіт
про наукову роботу факультету управління фінансами та бізнесу у 2019 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».
В рамках роботи наукової школи проведено міжнародну зустріч з університетською
освітньо-науковою спільнотою Лодзької політехніки – Польща (професор Robert
Stanislawski). Було проаналізовано і деталізовано стратегіологію співпраці на
довготерміновий період з врахуванням творчих інтересів української та польської сторін.
Окрім того, виділено освітні особливості та мотиваційно-стратегіологічні переваги співпраці
у міжнародних освітньо-наукових апробаціях й дослідженнях студентської молоді.
Взято участь у Фестивалі науки 2019 та зроблено виступи за проблематикою наукової
школи на ряді науково-практичних конференціях і круглих столах у Асоціації роботодавців у
Львівській області, Львівському національному університеті імені Івана Франка,
Національному університеті «Львівська політехніка», Чернігівському національному
технологічному університеті тощо.
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 ІІІ етапом бюджетної теми: Обґрунтування багаторівневої управлінської
доктрини активізації державотворчого патріотизму нації на основі взаємодії якісної і
кількісної (податкової) домінант.
Синтезовано багаторівневу управлінську доктрину активізації державотворчого
патріотизму нації на основі взаємодії якісної і кількісної (податкової) домінант; розкрито
фундаментальний зміст та виділено архітектоніку процесної взаємодії категорій: фінансова
система–публічні та приватні фінанси – поведінкові фінанси – податкова культура –
державотворчий патріотизм, що дозволило обґрунтовано пояснити залежність
функціонування фінансової системи держави та її підсистем від мотивації платника
податків з врахуванням сучасних тенденцій зміни кількісних параметрів за дії якісної
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домінанти (структурні зміни, тінізація економіки, децентралізація владних повноважень).
Зокрема, це дозволило розробити пропозиції щодо застосування поведінкових технологій
для активізації інвестиційних процесів у частині функціонування фінансово-податкового
механізму інвестиційного зростання в Україні та сформувати комплексні заходи реалізації
фінансової і податкової політики, забезпечуючи ефективність управлінських заходів.
2.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва,
ПІБ);
Захист докторської дисертації: Карпінський Борис Андрійович «Фінансово-податковий
механізм інвестиційного зростання в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит)
21.02.2019;
Захист кандидатської дисертації: Шевців Анна Богданівна «Науково-практичні засади
формування та реалізації програм сталого розвитку економіки» (08.00.03 - економіка та
управління національним господарством) 01.11.2019 р.
2.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники,
переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;
1. Gerasymenko O. Management of communicative aspect of motivational philosophy of civil
servants in public finance system / Natalia Sytnyk, Olena Gerasymenko // Social and legal aspects
of the development of civil society institutions : collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida
Sp.z o.o., 2019. – 536 p. – P. 437-449.
2. Карпінський Б.А., Васильків І.М., Максимук О.В., Шкулка С.К. Вступ до
економетрики : навч. посіб. 2-ге вид. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. 292 с. (Серія
«Економетрика»).
3. Публічне управління = Public administration: навч. посібник /А.В. Стасишин, Г.В.
Капленко, Г.О. Комарницька, Л.О. Бобко, О.В. Герасименко, О.Я. Маліновська та ін.; [ за заг.
ред. А.В.Стасишина]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
Опубліковано 12 статей (у т.ч. 9 входять до наукометричних баз даних) та 52 тези
доповідей на конференціях.
2.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель);
Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
1. Програмно-цільове управління соціально-економічним розвитком на прикордонних
територіях – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
«Програмно-цільове управління соціально-економічним розвитком на прикордонних
територіях» / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України (департамент інтелектуальної власності). – № 88435. – 10.05.2019.
2. Програмно-цільове управління фінансово-економічним станом і розвитком у
прикордонні – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
«Програмно-цільове управління фінансово-економічним станом і розвитком у прикордонні»
/ Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(департамент інтелектуальної власності). – № 88432. – 10.05.2019.
3. Державотворчий патріотизм нації: територіальний розріз – Карпінський Б. А.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації:
територіальний розріз» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України (департамент інтелектуальної власності). – № 87986. – 23.04.2019.
4. Фінансово-організаційні основи оцінювання та порівняння науково-публікаційної
активності працівників наукової сфери на парадигмі державотворчого патріотизму нації –
Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансовоорганізаційні основи оцінювання та порівняння науково-публікаційної активності
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працівників наукової сфери на парадигмі державотворчого патріотизму нації» / Б. А.
Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент
інтелектуальної власності). – № 87987. – 23.04.2019.
5. Фінансово-економічне забезпечення активності та публікаційної відкритості
працівників наукової сфери: управлінська доктрина – Карпінський Б. А. Свідоцтво про
реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-економічне забезпечення активності та
публікаційної відкритості працівників наукової сфери: управлінська доктрина» / Б. А.
Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент
інтелектуальної власності). – № 87988. – 23.04.2019.
6. Державотворчий патріотизм нації: основи та перспективи активізації – Карпінський
Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм
нації: основи та перспективи активізації» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 87989. –
23.04.2019.
7. Управлінська доктрина активізації публікаційної відкритості науковця з позиції
державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір «Управлінська доктрина активізації публікаційної відкритості
науковця з позиції державотворчого патріотизму нації» / Б. А. Карпінський // Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – №
87990. – 23.04.2019.
8. Державотворчий патріотизм нації: стратегіологія розвитку фінансової домінанти –
Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий
патріотизм нації: стратегіологія розвитку фінансової домінанти» / Б. А. Карпінський //
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної
власності). – № 88433. – 10.05.2019.
9. Агресивність як управлінська проблема в стратегіології розвитку підприємництва –
Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Агресивність як
управлінська проблема в стратегіології розвитку підприємництва» / Б. А. Карпінський //
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної
власності). – № 88352. – 8.05.2019.
10. Активізація соціально-економічного потенціалу прикордонних територій держави
через інструментарій програмно-цільового управління – Карпінський Б. А. Свідоцтво про
реєстрацію авторського права на твір «Активізація соціально-економічного потенціалу
прикордонних територій держави через інструментарій програмно-цільового управління» / Б.
А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(департамент інтелектуальної власності). – № 88418. – 10.05.2019.
11. Децентралізація в рамках програмного забезпечення сталого розвитку економіки –
Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Децентралізація в
рамках програмного забезпечення сталого розвитку економіки» / Б. А. Карпінський //
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної
власності). – № 88417. – 10.05.2019.
12. Фіскальний механізм прояву державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б.
А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фіскальний механізм прояву
державотворчого патріотизму нації» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88062. –
02.05.2019.
13. Про статистичний аспект оцінки державотворчих зусиль нації крізь призму
податкового чинника розбудови держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір «Про статистичний аспект оцінки державотворчих зусиль нації
крізь призму податкового чинника розбудови держави» / Б. А. Карпінський, Г. В. Капленко //
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної
власності). – № 88350. – 8.05.2019.
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14. Стратегіологія формування і розвитку інтегрованих підприємницьких структур
через проявність у податковій домінанті державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б.
А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Стратегіологія формування і
розвитку інтегрованих підприємницьких структур через проявність у податковій домінанті
державотворчого патріотизму нації» / Б. А. Карпінський, О. В. Горбачевська // Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – №
88351. – 8.05.2019.
15. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання в Україні з
стратегіології податкової домінанти державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. А.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-податковий механізм
інвестиційного зростання в Україні з стратегіології податкової домінанти державотворчого
патріотизму нації» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України (департамент інтелектуальної власності). – № 88353. – 8.05.2019.
16. Основні аспекти державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. А. Свідоцтво
про реєстрацію авторського права на твір «Основні аспекти державотворчого патріотизму
нації» / Б. А. Карпінський, Н. Т. Пак // Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України (департамент інтелектуальної власності). – № 88513. – 11.05.2019.
17. Державотворчий патріотизм нації: фінансова доктрина життєформування й
розвитку держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
«Державотворчий патріотизм нації: фінансова доктрина життєформування й розвитку
держави» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(департамент інтелектуальної власності). – № 88514. – 11.05.2019.
18. Архітектоніка поведінкових фінансів та формування державотворчого патріотизму
нації – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
«Архітектоніка поведінкових фінансів та формування державотворчого патріотизму нації» /
Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент
інтелектуальної власності). – № 88419. – 10.05.2019.
19. Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території –
Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Негативна
синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території» / Б. А. Карпінський //
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної
власності). – № 88416. – 10.05.2019.
20. Управлінська доктрина реформування і ефективність атестації персоналу в системі
публічного управління та адміністрування на засадах державотворчого патріотизму –
Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Управлінська
доктрина реформування і ефективність атестації персоналу в системі публічного управління
та адміністрування на засадах державотворчого патріотизму» / Б. А. Карпінський, Р. І. Думич
// Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної
власності). – № 88420. – 10.05.2019.
21. Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі
транскордонної інтеграції – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права
на твір «Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі
транскордонної інтеграції» / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк
// Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної
власності). – № 88515. – 11.05.2019.
2.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки
матеріалів, рекламна діяльність тощо).
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3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий
керівник (науковий ступінь, вчене звання), № держреєстрації, термін виконання.
На кафедрі економічної кібернетики у 2019 році виконувалась НДР на тему:
«Оптимізація
управління соціально-економічними
процесами
із
застосуванням
інформаційних технологій», науковий керівник – Шевчук Ірина Богданівна, доктор
економічних наук, доцент, номер державної реєстрації − 0119U002337, термін виконання:
січень 2019 р. − грудень 2024 р.
Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та
за звітний рік зокрема):
3.1 Резюме:
Узагальнені результати виконання теми:
Обґрунтована можливість використання технологій Big Data не тільки для аналізу
результатів діяльності органів влади різних рівнів, а й для забезпечення ефективності
управління просторово-економічним розвитком регіону чи міста. Запропоновано
використовувати Big Data для виявлення територій перспективного розвитку. Наведено і
описано загальну схему процесу прийняття управлінських рішень на регіональному
(місцевому) рівні з використанням технології Big Data.
Окреслено загрози для економічної безпеки регіону, які виникають в результаті
впровадження інформаційних технологій в господарську діяльність та управління
підприємствами і організаціями. Доведено, що особливості становлення та розвитку ІТсфери в регіоні також наповнюють новим змістом поняття загроз економічній безпеці
регіону.
3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва,
ПІБ)
Захист докторської дисертації: Шевчук Ірина Богданівна «Забезпечення інформаційнотехнологічного розвитку економіки регіонів» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка) 01.03.2019 р.
3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники,
переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях
Монографії
1. Шевчук І.Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика
впровадження та використання: монографія. – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018. – 448
с.
Кількість статей - 17. Кількість 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) - .
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У звітному році в межах робочого часу викладачів на кафедрі економічної теорії
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:
Протягом звітного періоду були отримані такі узагальнення:
Виконання колективом кафедри наукової теми : «Соціально-економічний розвиток
України в умовах євроінтеграції» призвело до одержання відповідних результатів. Так,
здійснено порівняльний аналіз досвіду європейських країн щодо формування національних
моделей соціального захисту населення. На основі результатів дослідження пропонуються
нові варіанти для організації продуманої та соціально ефективної державної соціальноекономічної політики України в умовах виконання Угоди про асоціацію з ЄС, 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. Запропоновано нові підходи щодо здійснення публічного управління на основі
принципів прозорості та відкритості з використанням кращого досвіду передових країн світу.
Окрім цього розроблено концептуальну модель бюджетної політики розвитку територій, яка
грунтується на засадах діалектичної єдності бюджетної стратегії та бюджетної практики та
дуальності напрямів її формування, які передбачають, по-перше, формування системної
бюджетної політики, по-друге, формування бюджетної політики на різних рівнях управління
територіями. В основу запропонованої моделі покладено аналіз викликів, сформованих в
результаті зміни стану національної економіки та в умовах глобальних і міжрегіональних
ризиків та таких, що відповідають трендам економічного розвитку. Також науково
обґрунтовані результати одного із напрямків проведеного дослідження допомогли розв’язати
важливе наукове завдання – обґрунтувати інституційні засади екологізації сучасних
економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів. Для вирішення цієї
проблеми представлено сукупність нових теоретичних і методологічних наукових положень,
висновків та рекомендацій.
3.2. Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва,
ПІБ);
Захист кандидатської дисертації: Табачук Андрій Ярославович «Інституційні засади
екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації» (08.00.01 – економічна
теорія та історія економічної думки) 06.11.2019 р.
3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники,
переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях ;
Навчальні посібники
1. Публічне управління: навч. посібник / Стасишин А.В., Капленко Г.В., Комарницька
Г.О. та ін.; за заг. ред. А.В.Стасишина. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
2. Економіка у європейській інтеграції / Зеленко В.А, Гупало О.Г., Стасишин А.В. –
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 464 с.
Кількість статей : 11, тез доповідей на конференціях :18.
3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель) - ;
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3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки
матеріалів, рекламна діяльність тощо) - .
Кафедрою 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 (третій рік дослідження) були отримані такі узагальнення:
1) Облік ще не став ефективним інструментом впливу на економіку. Держава має
використовувати бухгалтерський облік як елемент регулювання.
2) Бухгалтерський облік має всі передумови, щоб держава використовувала його як
організаційно-економічну систему регулювання (а не управління) економікою. Для цього
потрібно забезпечити виконання основного призначення бухгалтерського обліку – надання
достовірної інформації користувачам, що в свою чергу забезпечить порівнянність
інформації, яка міститься у фінансовій звітності. Цього можна досягти шляхом чіткої та
недвозначної правової регламентації методів і окремих процедур бухгалтерського обліку.
3) Для України питання гармонізації бухгалтерського обліку є особливо актуальними з
огляду на вступ країни до СОТ та на наявність Угоди про асоціацію з ЄС. Така гармонізація
дасть змогу підвищити порівнянність бухгалтерської звітності різних країн; активізувати обіг
капіталу; підвищити загальний методологічний рівень бухгалтерського обліку; більш
оптимально розподіляти світові ресурси. Однак гармонізація бухгалтерського обліку
доцільна, якщо вона здійснюється в регіональній структурі, тобто в рамках групи країн із
подібними соціально-економічними та політичними умовами.
4) Гармонізація бухгалтерського обліку становить собою процес уніфікації методів і
принципів бухгалтерського обліку у формі стандартів, а стандартизація у свою чергу дає
змогу глобалізувати облікову політику, принципи і систему бухгалтерського обліку та
звітності. Гармонізації бухгалтерського обліку на національному рівні можна досягти
шляхом узгодження національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку, яке
уніфікує його методологію
3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва,
ПІБ) - ;
3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники,
переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;
Навчальні посібники:
1. Гончарук С.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : [навчальний
посібник] / С.М. Гончарук, Д.В. Долбнєва, С.В. Приймак, Є.М. Романів. / Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 298 с.
2. Долбнєва Д.В. Основи роботи і функціональні можливості системи IT-Enterprise з
ведення обліку, звітності та оподаткування: навчально-методичний посібник / Д.В. Долбнєва,
Романів Є.М. – Львів: «Ліга Прес», 2019. – 149 с.
Кількість статей : 6, тез доповідей на конференціях : 32.
3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель) -;
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3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки
матеріалів, рекламна діяльність тощо) -.
На кафедрі державних та місцевих фінансів у звітному році в межах робочого часу
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 :
1. Визначено передумови об’єднання територіальних громад в Україні в умовах
децентралізації; розкрито напрямки організації та функціонування системи місцевого
самоврядування об’єднаної територіальної громади; охарактеризовано територіальне
розмежування громад та стратегічне планування їх розвитку. В умовах концептуальних змін
до підходу міжбюджетного вирівнювання розглянуто систему балансування бюджетів за
допомогою системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності ОТГ.
2. Проаналізовано розвиток української економіки в умовах інтеграційних і ринкових
перетворень та з’ясовано вплив цих процесів на вітчизняні підприємства, особливо в
контексті організації та інтенсифікації їх зовнішньоторговельних зв’язків, стимулювання
обсягів експорту та імпорту, інтегрування в європейські структури бізнесу.
3. Досліджено причини повільного виходу з банківської кризи в Україні,
запропоновано стратегічні вектори реалізації антикризового управління для підвищення
рівня фінансової стійкості банківського сектору. Обґрунтовано вдосконалення теоретичних
аспектів і практичних механізмів використання кредиту в антикризовому фінансовому
управлінні підприємств. Розроблено рекомендації щодо формування ефективного бізнессередовища та активізації інвестиційної діяльності в Україні.
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. Holynskyy Y., Onyusheva I. The Impact of Budget and Fiscal Policy on Entrepreneurial
Activity and Country's Competitiveness: The Case of Ukraine. Global Trends of Modernization in
Budgeting and Finance. IGI Global, 2019. P. 280–298
2. Круглякова В.В. Інноваційний потенціал суб’єктів господарювання харчової
промисловості України: монографія / В. Круглякова, З. Юринець. – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС»,
2019. – 132 с.
Посібники:
1. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / Ситник Н.С.,
Стасишин А. В., Дубик В.Я., Голинський Ю.О. та ін.; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів:
Видавництво «Апріорі», 2019. – 460с.
2. Фінанси бізнесу: навчальний посібник / Ситник Н.С., Стасишин А. В., Сич О.А.,
Попович Д.В. та ін.; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 432с.
3. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / Ситник Н.С.,
Стасишин А. В., Ватаманюк-Зелінська У.З., Західна О.Р. та ін.; за заг. ред. Н. С. Ситник. –
Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 533с.
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Кількість статей : 59, тез доповідей на конференціях : 62.
3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель) -;
3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки
матеріалів, рекламна діяльність тощо) -.
На кафедрі 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:
Виділено блоки показників в інструментарному забезпеченні за якими
характеризується ефективність управління державотворчим патріотизмом нації в умовах
реформування владних повноважень. Сформовано переваги і недоліки на основі SWOT
аналізу формування інвестиційних платформ у фінансово-економічній системі держави в
сучасних умовах трансформації та глобалізації ринків з врахуванням міграційних потоків.
Виділено розрахунковий апарат в комплексній структурно-економічній моделі
функціонування інвестиційної платформи, яка дає можливість виділити і осмислити переваги
її функціонально-економічної структури у межах міждержавної (транскордонної) інтеграції в
контексті децентралізаційних змін та фінансово-економічних зрушень. Розглянуто переваги
формування інвестиційних платформ у транскордонному співробітництві. Проведено
порівняльне оцінювання варіантів створення інвестиційних платформ, виходячи з
територіального розвитку та наявності кадрового потенціалу: 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, забезпечуючи тим раціональне використання логістичних
центрів, транспортних артерій та людських ресурсів. Проведено попереднє оцінювання
пропонованих пропозицій з врахуванням динаміки зміни владних повноважень та їхнього
впливу на управління державотворчим патріотизмом нації в контексті кількісної (податкової)
домінанти.
3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва,
ПІБ);
Захист кандидатських дисертацій:
- Децик Ольга Ігорівна «Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів
підприємництва» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)) 30.10.2018 р.;
- Чопик Олександр Володимирович «Економічний розвиток суб’єктів підприємництва
приміських територій» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)) 31.10.2019 р.;
- Шевців Анна Богданівна «Науково-практичні засади формування та реалізації
програм сталого розвитку економіки» (08.00.03 - економіка та управління національним
господарством) 01.11.2019 р.
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3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники,
переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;
Монографії:
1. Gerasymenko O. Management of communicative aspect of motivational philosophy of civil
servants in public finance system / Natalia Sytnyk, Olena Gerasymenko // Social and legal aspects
of the development of civil society institutions : collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida
Sp.z o.o., 2019. – 536 p. – P. 437-449.
2. Комарницька, Г.О., Овчарук, В.В. та Коломієць, О.Л. Методичні підходи з
економічного оцінювання систем адміністрування. Управління соціально-економічним
розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та
транспортна галузі): колективна монографія; за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпро: Видавець
Біла К.О., 2019. – С.194-211.
3. Комарницька, Г.О. Державно-приватне партнерство: інвестиційно-інноваційне
забезпечення, митне обслуговування та економічна ефективність: монографія / Г.О.
Комарницька. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2019. – 211с.
Навчальні посібники:
1. Карпінський Б.А., Васильків І.М., Максимук О.В., Шкулка С.К. Вступ до
економетрики : навч. посіб. 2-ге вид. (Серія «Економетрика»). – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС»,
2019. – 292 с.
2. Публічне управління = Public administration: навч. посібник /А.В. Стасишин, Г.В.
Капленко, Г.О. Комарницька, Л.О. Бобко, О.В. Герасименко, О.Я. Маліновська та ін.; [ за заг.
ред. А.В.Стасишина]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
Кількість статей : 26, тез доповідей на конференціях : 71.
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).
Ситник Н.С. д-р екон. наук, проф. – член Спеціалізованої Вченої ради ІваноФранківського нацонального технічного університету нафти і газу Д 20.052.06 за
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
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Парубчак І.О., д-р наук з державного управління, проф. – член Спеціалізованої Вченої
ради K 41.863.01 в Одеському регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України;
Парубчак І.О. д-р наук з державного управління, проф. – член Спеціалізованої Вченої
ради К 26.142.06 в ПрАТ ВНЗ «Міжнародна академія управління персоналом».
Опонування дисертацій
1. Д-р екон. наук, проф. Ватаманюк-Зелінська У.З. – офіційний опонент дисертаційної
роботи Футала Ю.Р. «Вплив інтеграційних економічних процесів на розвиток національної
економіки України», (08.00.03 – економіка та управління національним господарством.).
Спецрада Д 35.052.03 у Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України (2 листопада 2018
р.).
2. Д-р екон. наук, проф. Васьківська К.В. – офіційний опонент дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук Вознюк-Богів Ірини Миколаївни на тему:
«Формування кадрового потенціалу фінансового сектору економіки регіону», спеціальність
08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 30.10.2019 р.).
3. Канд. наук з держаного управління Решота О.А. – офіційний опонент дисертації
здобувача Лесик О. В. на тему: «Вітчизняна система державного управління: становлення та
моделі розвитку», подану до захисту в спеціалізовану вчену раду К 41.863.01 в Одеському
регіональному інституті державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України на здобуття наукового ступеня кандидата наук з
державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.
Відгуки на автореферати та навчальні посібники:
1. Д-р екон. наук, проф. Ситник Н.С. – відгук на автореферат дисертаційної роботи
Франіва Ігоря Андрійовича «Розміщення підприємств в контексті реструктуризації
економіки регіону» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі
спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
2. Д-р екон. наук, проф. Ситник Н.С. – відгук на автореферат дисертаційної роботи
Андріїв Наталії Миколаївни «Державна політика формування конкурентного
підприємництва в системі внутрішньої торгівлі України» на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук зі спеціальності
08.00.03 – економіка та управління
національним господарством.
3. Канд. екон. наук, доц. Сич О.А. – відгук на автореферат дисертації Бутусова
Олександра Дмитровича на тему: «Моніторинг конкурентоспроможності регіону» на
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 –
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
4. Канд. екон. наук, доц. Сич О.А. – відгук на автореферат кандидатської дисертації
Костьов’ят Ганни Ігорівни на тему «Державна політика стимулювання соціальноекономічного розвитку в умовах євроінтеграції», поданої на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством.
5. Д-р екон. наук, проф. Ватаманюк-Зелінська У.З. – відгук на автореферат дисертації
Марценюк Лариси Володимирівни «Інноваційний розвиток пасажирських компаній шляхом
організації залізничного туризму» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності).
6. Д-р екон. наук, проф. Ватаманюк-Зелінська У.З. – відгук на автореферат дисертації
Тарасової Ганни Олександрівни на тему: «Управління розвитком промислових підприємств в
умовах економічної нестабільності», представлену на здобуття наукового ступеня доктора
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економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності).
7. Д-р екон. наук, проф. Ватаманюк-Зелінська У.З. – відгук на автореферат дисертації
Тимошика Михайла Морозенковича на тему: «Формування системи управління ризиками
промислових підприємств», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності).
8. Д-р екон. наук, проф. Ситник Н.С. – відгук на навчальний посібник «Організація
бухгалтерського обліку» підготовлений к.е.н. Кузем В.І., Чернівецький національний
університет ім.Федьковича.
9. Д-р екон. наук, проф. Ситник Н.С. – відгук на навчальний посібник «Стратегічний
аналіз» підготовлений к.е.н., доц. Поповою В.Д., Чернівецький національний університет
ім.Федьковича.
Рецензування дисертацій, магістерських робіт, навчальних посібників
1. Канд. екон. наук, проф. Карпінський Б.А. – рецензування кандидатської дисертації
Чопика Олександра Володимировича «Економічний розвиток суб’єктів підприємництва
приміських територій (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності).
2. Д-р екон. наук, проф. Ситник Н.С. – рецензування дисертації Писар Надії
Богданівни "Теоретико-методологічні засади формування і розвитку поляризованого
економічного простору в умовах глобалізації" на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним
господарством, Д 20.052.06 Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу;
3. Д-р екон. наук, проф. Ситник Н.С. – рецензування дисертації Андибура Андрія
Петровича "Управління взаємодією суб’єктів сфери підготовки людських ресурсів
нафтогазових підприємств" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі
спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності) Д 20.052.06 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу;
4. Д-р екон. наук, проф. Ситник Н.С. – рецензування дисертація Крихівська Наталія
Олегівна «Формування стратегічних партнерських відносин між виробничими, освітніми та
науковими структурами у нафтогазовому комплексі» на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 20.052.06 Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу;
5. Канд. екон. наук, доц. Сич О.А. – рецензування дипломних робіт студентів НУ
«Львівська політехніка»;
Інше
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).
21 березня 2019 р. у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України
проведено експертну зустріч на тему «Впровадження нової моделі ринку електроенергії»
згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії» у форматі відеоконференції з
громадськістю регіонів України.
16 травня 2019 року Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра
економіки та менеджменту) спільно з Міжрегіональним управлінням Національного
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агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях
провели Всеукраїнську інформаційну кампанію «Право на державну службу», яка відбулася
на факультеті управління фінансами та бізнесу для студентів спеціальності «Публічне
управління та адміністрування».
Протягом 1-2 жовтня 2019 р. у Львові відбувся регіональний семінар-тренінг
«Співпраця органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства в процесі
формування та реалізації державної, регіональної політики» за підтримки Секретаріату
Кабінету Міністрів України та ОБСЄ. Участь в тренінгу взяли представники органів
виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства із Львівської та Закарпатської
областей. Разом опановувати навички організації публічних консультацій і використання
інструментів діалогу мала змогу доцент кафедри економіки та менеджменту Комарницька
Г.О. Отримані практичні навички таких семінарів-тренінгів допоможуть удосконалити та
передати знання студентам спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»,
майбутня професія яких полягає у роботі в публічній сфері.
6.2 Співпраця із закордонними науковими установами та фірмами (наукові
стажування, ґранти (додаток 3), контракти, кількість спільних публікацій, спільні
наукові заходи, запрошення закордонних науковців).
Міжнародна діяльність на факультеті управління фінансами та бізнесу здійснюється за
такими напрямками:
 участь у міжнародних конкурсах, що проводяться різними фондами з метою
одержання грантів;
 обмін інформацією про науково-методичні розробки, участь у конференціях,
виставках, семінарах, спільні публікації тощо;
 співробітництво з закордонними ВНЗ, в тому числі обмін викладачами та студентами,
аспірантами;
 виконання спільних міжнародних проектів;
 публікаціях наукових праць у закордонних виданнях.
У 2019 році кафедра державних та місцевих фінансів і факультет управління фінансами
та бізнесу продовжує брати участь у міжнародній науковій мережі RENET, яка була створена
наприкінці 2015 року і зараз координується Шяуляйським університетом (Литва).
На факультеті у звітому періоді реалізовувалися два проекти.
1. Проект за програмою Жана Моне Еразмус+ № 575241-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE «Economics in european integration: internal challenges and external
dimension», який було успішно завершено 31.08.2019 р. (Керівник проекту – канд. екон.
наук, доцент Зеленко В.А.). Проект виконувався за фінансової підтримки Європейської
Комісії. Результатом завершеного проекту є:
- запроваджено нову дисципліну «Економіка у європейській інтеграції» для студентів 1
курсу;
- проведено 3 студентських науково-практичних диспути;
- проведено 2 науково-практичних круглих столи;
- проведено науково-практичну конференцію;
- здійснено стажування за кордоном;
- опубліковано навчальний посібник;
- проведено 6 публічних лекцій із залученням зовнішніх експертів;
- опубліковано 4 наукових статті.
Окрім цього, додатково організовано ще 7 заходів, пов’язаних з тематикою проекту.
Ще у 8 заходах члени проектної групи та/або студенти взяли участь. Додатково опубліковано
4 статті та 8 тез доповідей на конференціях. Тематика наукової теми пов’язується із
проблемами євроінтеграції.
Завдяки реалізації проекту кафедру та факультет включено до виконання загально
університетського проекту програмою Жана Моне 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ
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«Western Ukrainian Research Center in European Studies». Проект реалізовується науковопедагогічними працівниками факультету міжнародних відносин та факультету управління
фінансами та бізнесу. Проектний період: 01.09.2018 – 31.08.2021.
2. Проект «Українсько-американська зимова школа «Успішна жінка в бізнесі»,
який було розпочато 01.09.2019 р. Цей проект реалізується за підтримки Посольства США в
Україні та ГО "Зелена економіка України".
Проект спрямований на покращення знань та компетентностей жінок у сфері бізнесу,
посилення їх лідерських здібностей, що сприятиме створенню нових робочих місць та
зростанню ефективності підприємництва.
Цільовою аудиторією є жінки, зацікавлені у розвитку своєї професійної кар’єри не
залежно від віку, соціального статусу та місця проживання.
В рамках проекту проведено круглий стіл «Успішна жінка в бізнесі: сучасні виклики та
можливості» (26 вересень 2019 р.). Цей захід мав на меті ознайомлення та поширення
інформації про шляхи професійного зростання та освітні можливості для жінок, що бажають
розвивати свої підприємницькі здібності. Круглий стіл зібрав понад три десятки
зацікавлених людей навколо ідеї розвитку підприємництва та успішної кар’єри жінок.
Активними учасниками заходу стали представник Львівського обласного центру зайнятості
Буряк І.В. та директор Львівського центру професійно-технічної освіти Вантух З.З., керівник
відділу ділових індустрій Львівської міської ради Заяць Г.О. та радник міського голови
Довжик В.В., викладачі та студенти НУ «Львівська політехніка», Львівського інституту
економіки та туризму, факультету управління фінансами та бізнесу, представники Центру
американських студій ЛНУ.
Викладачі кафедри (проф. Ситник Н.С., доц. Сич О.А., доц. Смолінська С.Д., доц.
Ясіновська І.Ф.) проведуть заняття в Українсько-американській зимовій школі «Успішна
жінка в бізнесі» (січень-лютий 2020 р.).
Також, прикладами успішної реалізації наукового міжнародного співробітництва із
закордонними організаціями є:
Кафедра економічної теорії співпрацює із кафедрою європейської інтеграції та
міжнародного маркетингу Політехніки Лодзької. Професор кафедри д-р Роберт
Станіславський являвся зовнішнім лектором у проекті Жана Моне. У вересні 2019 року
відбулась робоча зустріч представників Центру досконалосі імені Жана Моне (в складі
О.Головко-Гавришевої, О.Краєвської та В.Зеленка) з професором Р. Станіславським, в межах
якої було проведено обмін досвідом з реалізації проектів ЄС, а також визначено основні
напрямки подальшої Співпраці з Кафедрою європейської інтеграції та міжнародного
маркетингу Лодзької Політехніки.
Продовжено співпрацю із CiSEP (Громадська школа дієвих практик ЄС) – спільний
проект Institut fur Europaische Politіk (Берлін), ГО "Поліський фонд міжнародних та
регіональних досліджень" та громадської мережі «ОПОРА» в Україні. Доц. Зеленко В.А. взяв
участь у з’їзді «Питай. Дій. Мережуйся. Громадська діяльність для асоціації з ЄС» (6-7
червня 2019 р.). В межах візиту він здійснив презентацію діяльності Центру досконалості
Жана Моне в ЛНУ та провів робочу зустріч з організаторами заходу щодо реалізації проектів
за підтримки ЄС.
В рамках реалізації науково-дослідної теми «Розробка управлінської доктрини та
інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого
патріотизму нації», яка виконується на факультеті управління фінансами та бізнесу
Львівського національного університету імені Івана Франка (кафедра економіки та
менеджменту) за підтримки Міністерства освіти і науки України проведено чергову
міжнародну зустріч з університетською освітньо-науковою спільнотою Лодзької
політехніки – Польща (професор Robert Stanislawski). Було проаналізовано і деталізовано
стратегіологію співпраці з актуальної проблематики формування державотворчого
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патріотизму нації на довготерміновий період з врахуванням творчих інтересів української та
польської сторін.
Герасименко О.В. прийняла участь в тренінгу «Добре урядування у ЄС і уроки для
України: від розробки політик до їх реалізації». Захід відбувався у співпраці із проектом ЄС
«Association4you» у рамках реалізації проекту імені Жана Моне 599469-EPP-1-2018-1-UAEPJMO-СоЕ: ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР З ЄВРОПЕЙСЬКИХ
СТУДІЙ (Центр Досконалості імені Жана Моне) за фінансової підтримки Європейського
Союзу (18-21 березня 2019 р., ЛНУ ім. І. Франка). Тривалість навчання – 32 академічні
години).
7 Аспірантура та докторантура
7.1 Захист дисертацій випускниками докторантури та аспірантури*
Прізвище,
ініціали

Науковий
керівник,
консультант

Рік
Дата подачі до
Дата захисту
закін- спеціалізованої
чення
вченої ради
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ
Децик Ольга
д- р екон. наук,
2018
08.00.04 –
30.10.2018 р.,
Ігорівна
поф.
р.
економіка та
Д. 35.140.01,
Васьківська
управління
ПВНЗ
Катерина
підприємства
"Львівський
Володимирівна
(за видами
університет
економічної
бізнесу та
діяльност)і
права"
Чопик
д- р екон. наук,
2016
08.00.04 –
31.10.2019 р.,
Олександр
поф.
р.
економіка та
Д. 35.140.01,
Володимирович
Васьківська
управління
ПВНЗ
Катерина
підприємства
"Львівський
Володимирівна
(за видами
університет
економічної
бізнесу та
діяльност)і
права"
Шевців Анна
д-р екон. наук,
2018
08.00.03 –
01.11.2019 р.,
Богданівна
проф.
р.
економіка та
Д 79.051.04
Карпінський
управління
Чернігівський
Б.А.
національним
національний
господарством
технологічний
університет

Тема
дисертації

Фінансове
забезпечення
інвестиційної
діяльності суб’єктів
підприємництва
Економічний
розвиток суб’єктів
підприємництва
приміських
територій
Науково-практичні
засади формування
та реалізації
програм сталого
розвитку економіки

* Співробітники.
7.2 Захист дисертацій співробітниками*
Прізвище,
ініціали

Посада,
кафедра

Табачук Андрій
Ярославович

асистент
кафедри
економічної
теорії

Спеціальність

Дата
захисту, шифр
ради, установа
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ
08.00.01 –
економічна теорія
та історія
економічної думки

15

06.11.2019 р.,
Д 35.051.22,
Львівський
національний
університет імені
Івана Франка

Тема дисертації

Інституційні засади
екологізації
економічних систем в
умовах посилення
глобалізації

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ
Карпінський
Борис
Андрійович

професор
кафедри
економіки та
менеджменту

08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит

Шевчук Ірина
Богданівна

доцент,
завідувач
кафедри
економічної
кібернетики

08.00.05 –
розвиток
продуктивних сил
і регіональна
економіка

21.02.2019 р.,
Д 79.051.04
Чернігівський
національний
технологічний
університет
01.03.2019 р.,
Д 73.052.02,
Черкаський
державний
технологічний
університет

Фінансово-податковий
механізм
інвестиційного
зростання в Україні
Забезпечення
інформаційнотехнологічного
розвитку економіки
регіонів

7.3 Захисти у спеціалізованих вчених радах університету сторонніми працівниками
Прізвище,
Науковий
Спеціальність
Дата
Тема дисертації
ініціали
керівник,
захисту
консультант
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 2019 р. на факультеті функціонувало 7 наукових гуртків, до яких було залучено 178
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 12 студентів факультету.
До реалізуації проекту за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMOMODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір» у
якості асистента по роботі зі студентами залучено 1 студента.
17-18 жовтня 2019 року було проведено I Міжнародну науково-практичну конференцію
«Сучасна парадигма публічного управління». Студенти факультету управління фінансами та
бізнесу взяли активну участь у даному заході.
У 2019 р. за участю студентів факультету було організовано та проведено наступні
наукові заходи:
Круглий стіл на тему: «Проблеми обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграційних
та глобалізаційних процесів» (21.05.2019 р.)
Круглий стіл на тему: «Тенденції розвитку органів місцевого самоврядування в
Україні» (16 квітня 2019 року).
Всеукраїнська інформаційна кампанія «Право на державну службу» спільно з
Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби
у Львівській та Закарпатській областях (16 травня 2019 року);
Дискусійний клуб: «Проблеми і перспективи розвитку публічного управління та
адміністрування: державотворчий аспект».(20 травня 2019 р.);
Семінар-тренінг «Створення та реалізація соціальних проектів у об’єднаних
територіальних громадах» (18 вересня 2019 р.);
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Неформальну зустріч з представниками органів публічної влади та органів місцевого
самоврядування на тему: «Можливості та перспективи самореалізації молоді в публічній
сфері» (7 жовтня 2019 р.);
Науковий семінар з проблеми «Адміністрування бізнесу територіальних громад» (20
травня 2019 р.).
Круглий стіл на тему: «Інструментарій дослідження підходів до забезпечення
економічної безпеки підприємств України» (Львів, 09.10.2019 р.),
Круглий стіл на тему: «Види та способи організації реклами в Інтернеті» (22 травня
2019 р.).
Також впродовж звітного періоду за участю студентів факультету відьувалися такі
заходи:
18-22 лютого 2019 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка
відбувалася І Зимова школа з європейських студій (І WURCES WINTER SCHOOL) Центру
досконалості імені Жана Моне «Західноукраїнського дослідницького центру з європейських
студій», в якій взяли участь 19 студентів факультету. Головним завданням якої стало
ознайомлення студентів та молодих фахівців різних спеціальностей із основними засадами
євроінтеграційних процесів. Упродовж тижня учасники мали нагоду отримати знання про
політичні, правові та економічні аспекти євроінтеграційних процесів, а також відносини між
Україною та Європейським Союзом.
25 березня 2019 р. студенти 1-2 курсів взяли участь у відкритій лекція Оксани Ігорівни
Головко-Гавришевої на тему “Правове регулювання економічної діяльності в ЄС”. Захід
проводився в межах реалізації проекту ЖанаМоне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMOMODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions” та
роботи наукового гуртка «Економіст» (напрям «Економіка у європейській інтеграції»).
06 травня 2019 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу о 13:30 год. відбувся
студентський науковий диспут на тему: «Євромайдан 2013 – п’ять років: сподівання
минулого та реалії сьогодення (економічне обгрунтування)».
12-13 вересня 2019 року студенти та викладачі факультету управління фінансами та
бізнесу взяли участь відкритій дискусії на тему «Стан та проблеми реалізації академічної
мобільності та визнання результатів навчання в Україні». Захід відбувся у Дзеркальній залі
Львівського національного університету імені Івана Франка в рамках реалізації Проекту
імені Жана Моне: 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPJMO-СоЕ: (Центр Досконалості імені Жана
Моне) «Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій». Обговорення
проходило в контексті співпраці між Україною та ЄС в освітній сфері, виконання завдань
Угоди про асоціацію та реалізації академічної мобільності. На заході були присутні
представники Міністерства освіти і науки України, Національного Еразмус+ офісу в Україні
та керівники відділів міжнародних зв’язків та академічної мобільності ЗВО України.
4 жовтня 2019 р. студенти факультету управління фінансами та бізнесу взяли участь у
воркшопі Центру Досконалості імені Жана Моне «Західноукраїнський дослідницький центр
з європейських студій» на тему : «Європейська Політика Сусідства в контексті спільних
політик ЄС», присвячений 10-річчю Східного партнерства та 30-річчю програми Жана Моне.
Захід відбувся на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету
імені Івана Франка.
08 жовтня 2019 р. в рамках святкування «Днів Університету» викладачами кафедри
економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу О.І.Пікулик та В.А.Зеленком
було проведено вже традиційний студентський науковий семінар на тему: «Проблеми
соціально-економічного розвитку України в умовах євроінтеграції». У даному заході брали
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участь студенти першого та другого курсів факультету, а також науково-викладацький
персонал кафедри економічної теорії.
Студенти факультету також приймали активну участь у наукових заходах, які
проводились на базі інших навчальних закладів, зокрема :
1. Бізнес-гра «Корпорація ідей». Команда студентів здобула сертифікат про участь та
перемогу в номінації «Велика Ідея» (Big Idea). м. Харків 5-6 квітня 2019 року Харківський
інститут фінансів КНТЕУ.
2. 13.11.2018 студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування»
долучилися до інтенсив-тренінгу в місті Київ. Зокрема, обговорили організаційні моменти,
прослухали лекції від спікерів, отримали необхідні фідбеки після воркшопів (дізнались що
таке YEP, поговорили про ефективний SMM та PR, як бути CEO свого життя .
3. 22-24.11.2018 ІІ Всеукраїнський з’їзд УАС та форум «Студентство – авангард
державотворення» в м. Київ (Пуща Водиця). Було відібрано 100 учасників з поданих більш
ніж 300 заявок. Серед цих активістів був студент спеціальності «Публічне управління та
адміністрування» факультету управління фінансами та бізнесу, заступник старости з питань
студентського самоврядування – Олександр Станасюк.
4. ІII Міжнародна науково-практична конференція «Новий погляд на розвиток
економіки країни» (м.Харків, 21-22 грудня 2018року)
5. І Міжнародна науково-практична конференція «Фінансовий бізнес в Україні та
світі стан, проблеми і перспективи розвитку» (м. Львів, 26 жовтня 2018 р.)
6. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і
молодих учених «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи
України» (м. Львів, 22 листопада 2018 р.)
7. Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні принципи фінансового,
облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки» (м.Харків, 8-9
листопада 2018 р.)
8. IІІ міжнародна науково-практична конференція «Модернізація національної
системи управління державним розвитком: виклики і перспективи» (м.Тернопіль, 16
листопада 2018 р.)
9. XV Mezinárodní vĕdecko-praktická konference «Nastolení moderní vědy - 2019», Praha.
10. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного
управління (м.Львів, 17-18 жовтня 2019 р.)
11. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку
менеджменту та фінансово-економічної безпеки» (м. Черкаси, 2018)
12. ХХІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наукові записки
сучасних вчених» (м. Вінниця, 26 жовтня 2018 р.)
13. І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного
управління» (м. Львів 17-18 жовтня 2019 р.)
14. Практичний тренінг-семінар «Фінансова інфраструктура бізнесу: сучасний вимір»
(м. Львів, 28 вересня 2018 р.)
15. Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих
учених (м. Київ, 28 вересня 2019 р.)
16. ІV Міжнародна студентська інтернет конференція «Стан та перспективи розвитку
обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних
процесів» (Львів, 26-27.03.2019 р.)
17. V Всеукраїнська науково-практична конференція (за міжнародною участю)
«Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки»
(Дніпро, 11-12.04.2019 р.)
18. Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Покровськ, 13-14 травня 2019
року)
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19. Міжнародна науково-практична конференція: «Економіка, облік, фінанси та право
в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» (Полтава, 12 вересня 2019 р.)
20. Міжнародна
науково-практична
конференція:
«Бізнес,
інновації
та
підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток» (Львів, 28 вересня
2019 р.)
Студентами факультету опубліковано 58 статей (у співавторстві) у фахових виданнях,
264 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (53
у співавторстві та 211 самостійних).
9 Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом).
Монографії
Видано __3,5__ монографій загальним обсягом __65,2____ друк. арк.
Бібліографічний опис

Обсяг, друк. арк.
11,2

Васьківська К.В., Децик О.І. Інвестиційна діяльність суб’єктів
підприємництва в системі бізнес-адміністрування / За заг. ред. К. В.
Васьківської. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 192 с.
Круглякова В.В. Інноваційний потенціал суб’єктів господарювання харчової
промисловості України / В. Круглякова, З. Юринець. – Львів: «ГАЛИЧПРЕС», 2019. – 132 с.
Шевчук І.Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і
практика впровадження та використання / І.Б. Шевчук. – Львів: Видавництво
ННВК «АТБ», 2018. – 448 с.
Пелехатий А.О. Бюджетна політика у забезпеченні розвитку територій:
концептуальні домінанти та напрями модернізації / А.О. Пелехатий. – Львів:
ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 386 с.

7,7,
у т.ч. автора у-ту 3,8
26,1

24,1

Підручники
Видано ____ підручник загальним обсягом _____ друк. арк.
Бібліографічний опис

Обсяг, друк. арк.

Навчальні посібники
Видано __7,5__ навчальних посібників загальним обсягом __188,6__ друк. арк.
Бібліографічний опис
Фінанси об’єднаних територіальних громад / [Ситник Н.С., Стасишин А. В.,
Ватаманюк-Зелінська У.З., Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. –
Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 533 с.
Фінанси зовнішньоекономічної діяльності / [Ситник Н.С., Стасишин А. В.,
Дубик В.Я., Голинський Ю.О. та ін.]; за ред Н. С Ситник. – Львів:
Видавництво «Апріорі», 2019. – 460с.
Фінанси бізнесу / [Ситник Н.С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А.
та ін.]; за ред Н. С Ситник - Львів. Видавництво «Апріорі», 2019. – 432с.
Публічне управління / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька
та ін. / за заг ред. А.В. Стасишина. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. –
460 с.
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Обсяг, друк. арк.
31,5

28,7

27,0
35,4

Карпінський Б.А., Васильків І.М., Максимук О.В., Шкулка С.К. Вступ до
економетрики. 2-ге вид. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 292 с.
Гончарук С.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика / С.М.
Гончарук, Д.В. Долбнєва, С.В. Приймак, Є.М. Романів. / Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 298 с.
Долбнєва Д.В. Основи роботи і функціональні можливості системи ITEnterprise з ведення обліку, звітності та оподаткування / Д.В. Долбнєва,
Романів Є.М. – Львів: Растр - 7, 2019. – 149 с.
Економіка у європейській інтеграції / В. А. Зеленко, О. Г. Гупало, А. В.
Стасишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 464 с.

17,0,
у т.ч. автора у-ту 4,2
24,2

8,6

29,0

Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар,
бібліографічний покажчик тощо)
Видано ___ наукових журналів загальним обсягом ____ друк. арк.
Бібліографічний опис

Обсяг, друк. арк.

Наукові журнали
Видано _0__ наукових журналів загальним обсягом __0__ друк. арк.
Серія, випуск

Обсяг, друк. арк.

Вісники
Видано _0_ серію вісника загальним обсягом _0_ друк. арк.
Серія, випуск

Обсяг, друк. арк.

Збірники наукових праць
Видано _3_ випуски збфірників наукових праць загальним обсягом __58,1__ друк. арк.
Серія, випуск
Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.
Випуск 3 / ред. кол. : Н.С.Ситник, Я.Р. Ярема, У.З. ВатаманюкЗелінська, Л.О.Петик , О.А. Сич, О.Р. Західна, Ю.О. Голинський
(відп. ред. Н.С.Ситник). Львів : ЛНУ, 2019. – 314 с.
Сучасна парадигма публічного управління. Матеріали І Міжнародної
науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів) / за
наук. ред. к.е.н., доц. Стасишина А.В. – Львів: ЛНУ імені Івана
Франка, 2019. – 616 с.
Збірник тез доповідей звітної конференції Львівського національного
університету імені Івана Франка : Секція факультету управління
фінансами та бізнесу, (м. Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім.
І.Франка, 2019. – 215 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/10/ZBIRNYK_ZVITNA-KONF._2019.pdf
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Обсяг, друк. арк.
19,6

38,5

-

Статті
Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор;
Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web
of Science, Scopus та інших;
- Web of Science
1. Senyshyn, O., Kundytskyj, O., & Klepanchuk, O. An Index Analysis for the Assessment
of the Competitiveness of Food Products in Ukraine. // Journal of Competitiveness. – № 11(2). – Р.
130-143. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.7441/joc.2019.02.09
2. Voznyak H. V., Yehorycheva S. B., Grzebyk M., Pelekhatyy A. O. Budgetary control at
the local level under financial decentralization in ukraine: problems and their solutions. // Financial
and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. – Vol 3. – № 30. – Р. 328-339.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://fkd.org.ua/article/view/179708?fbclid=IwAR3EXPRj_-Lz-I8pOKvQNKbwh08C8igXcjs_
CRSOmYno5NiuaJ7Mpj2cNvE
- Scopus
1. Sytnyk N. The Managerial Issues of State Budgets Execution: The Case of Ukraine and
Kazakhstan / N. Sytnyk, I. Onyusheva, Y. Holynskyy // Polish Journal of Management Studies. —
2019. — Vol.19, No.1. pp. 445-463. ISSN 2081-7452, Scopus and Thomson Reuters Impact Factor
databases included. Cite Score - 0,72. SJR – 0,311. SNIP – 0,891
2. Uliana Vatamanyuk-Zelinska and Nataliia Sytnyk (2019). Effectiveness of financial and
economic regulation of land relations in ukraine in the context of the decentralization reform.
Problems and Perspectives in Management, 17(2), 550-562. (Scopus. CiteScore – 0.39; SNIP –
0.371; SJR – 0.172).
- Index Copernicus
1. Watamanyuk-Zelinska U. Z. / Effektive management of municipal of property in the
context of decentralized processes in state development // U.Z. Watamanyuk-Zelinska, P.I. Malets //
Ефективна економіка. – № 9. – 2018.
2. Ватаманюк-Зелінська У.З. Роль стратегічного планування видатків державного
бюджету у забезпеченні соціально-економічного розвитку України / У.З. ВатаманюкЗелінська, Н.В. Назар, О.В. Кравцова // Інноваційна економіка. – 2019. – №3-4. – С. 24–30.
3. Ватаманюк-Зелінська У.З. Удосконалення системи казначейського обслуговування
у сфері управління коштами Державного бюджету України / У.З. Ватаманюк-Зелінська, Н.В.
Устюжанінова // Інноваційна економіка. – 2018. – №7-8. – С. 10–16.
4. Височанська Н.В., Гринчишин Я.М. Антикризове управління в забезпеченні
фінансової стійкості банківського сектору України. Молодий вчений. 2018. № 9 (61). С. 244247.
5. Голинський Ю. О. Митна політика та її вплив на менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності / Ю. О. Голинський, В. В. Муляр // Молодий вчений. —
2018. — №10. С.745-749.
6. Голинський Ю. О. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
та його удосконалення / Ю. О. Голинський, А. В. Павелчак // Молодий вчений. — 2018. —
№10. С.749-753.
7. Голинський Ю. О. Ризик-менеджмент у митній справі та шляхи його
вдосконалення / Ю. О. Голинський, Д. І. Довгий // Молодий вчений. — 2018. — №10. С. 741745.
8. Голинський Ю. О. Управління митними платежами при здійсненні експортноімпортних операцій та шляхи його покращення / Ю. О. Голинський, О. В. Яцишин //
Молодий вчений. — 2018. — №10. С.753-757.
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10. Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету
(0,5 с. про кожну конференцію);
У звітному періоді на факультеті управління фінансам та бізнесу було проведено 1
міжнародну науково-практичну конференцію, 1 науково-практичну конференцію у рамках
реалізації проекту за напрямом Жана Моне програми Еразмус+ та 1 Звітну наукова
конференція університету за 2018 рік. Секція управління фінансами та бізнесу.
Працівники факультету прийняли активну участь у міжнародних та вітчизняних
конференціях як на факультеті, так і поза його межами. У звітному періоді викладачами було
представлено 146 тез на міжнародних конференціях, 82 тези на вітчизняних конференціях, а
також 2 науковці факультету брали участь у міжнародних конференціях за межами України.
І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного
управління», проведена 17-18 жовтня 2019 року.
Проблеми, що висвітлювались у ході проведення конференції: актуальні проблеми
теорії та практики публічного управління та адміністрування, питання підвищення якості
наукових досліджень та вектори поєднання зусиль вищих закладів освіти, наукових установ,
органів влади та місцевого самоврядування, бізнес-структур та громадськості щодо пошуку
спільних ефективних підходів до вирішення актуальних проблем та впровадження його
результатів у практику публічного управління та адміністрування.
17 жовтня в рамках Конференції в актовому залі Львівського національного
університету імені Івана Франка було проведено пленарне засідання, на якому учасники
конференції заслухали доповіді провідних вітчизняних науковців, які досліджують проблеми
та перспективи розвитку публічного управління, а також представників наукових кіл Грузії
та Словакії. Учасників конференції було запрошено на екскурсії музеєм ЛНУ ім. І. Франка та
вулицями м. Львова, а також на концерт за участі творчих колективів Університету.
18 жовтня в рамках Конференції на Факультеті управління фінансами та бізнесу
проводилися секційні засідання, які охопили увесь спектр проблематики, що розробляють
науковці університету та гості конференції, за такими напрямами: теоретико-методологічні
аспекти публічного управління та адміністрування; моделі публічного управління:
європейський досвід; сучасні тенденції суспільно-політичного та соціально-економічного
розвитку держави; публічне адміністрування та управління бізнесом; управління
організаціями публічної сфери; сучасні тенденції суспільно-політичного та соціальноекономічного розвитку держави.
Також, у рамках І Міжнародної науково-практичної конференції 18 жовтня відбувся
круглий стіл на тему «Досвід підготовки фахівців публічного управління та бізнесадміністрування» на Прикарпатті в Івано-Франківській обласній державній адміністрації за
участю представників наукового товариства із різних міст України – учасників І
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління».
За результатами роботи конференції було видано збірник, який містить близько
200 тез та врученео всім учасникам сертифікат про участь.
21 травня 2019 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського
національного університету імені Івана Франка відбулась підсумкова науково-практична
конференція: «Викладання та дослідження економіки у європейській інтеграції:
методологічні підходи» (присвячена святкуванню 30-річчя діяльності програми Жана Моне)
Ця конференція стала завершальним заходом у рамках реалізації кафедрою економічної
теорії проекту за напрямом Жана Моне програми Еразмус+ 575241-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE «Еconomics in European integration: internal challenges and external
dimensions”
Основною метою конференції було проведення аналізу особливостей викладання та
дослідження економічних проблем у процесі європейської інтеграції як у межах
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Європейського Союзу, так і у країнах-партнерах – зокрема в Україні, виокремлення
досягнень останніх років щодо реалізації європейських студій, наукових доробків та
практичної діяльності (які прямо чи опосередковано пов’язані з економікою у європейській
інтеграції), а також проведення оцінки відповідних перешкод через призму інституційних,
політичних та фінансово-економічних чинників.
У числі учасників були присутні: команда проекту Жана Моне кафедри економічної
теорії; представники інших кафедр факультету та Університету в цілому, інших
університетів, які викладають і проводять дослідження з питань європейської інтеграції;
представники неурядових організацій, органів державної влади та бізнесу, діяльність яких
пов’язана із європейською інтеграцією.
Формат конференції носив дискусійно-практичний характер. У першій частині
відбулось пленарне засідання з обговоренням вищезазначених проблем. У другій частині
було проведено тренінг «Фасилітація у викладанні економіки в європейській інтеграції: Як
залучати студентів в активне навчання».
З 1 по 8 лютого 2019 року на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені
Івана Франка проводилась Звітна наукова конференція університету за 2018 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 1 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).
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// Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної
власності). – № 88420. – 10.05.2019.
21. Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі
транскордонної інтеграції – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права
на твір «Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі
транскордонної інтеграції» / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк
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// Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної
власності). – № 88515. – 11.05.2019.
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.
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 від “ 29 ___жовтня___ 2019 року, протокол № 4

Декан факультету
управління фінансами та бізнесу

__________________
(підпис)
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