Додаток 2
Звіт
про наукову роботу факультету управління фінансами та бізнесу у 2020 році
1. Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік
На кафедрі і факультеті управління фінансами та бізнесу функціонує наукова школа,
започаткована професором Карпінським Б.А. Основним науковим напрямом її досліджень є
«Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології
розвитку національного господарства», досягненнями якої є:
Взято участь у Фестивалі науки 2020 та зроблено виступи за проблематикою наукової
школи на науково-практичних конференціях і круглих столах у Львівському національному
університеті імені Івана Франка, Національному університеті «Львівська політехніка»,
Чернігівському національному технологічному університеті, Асоціації роботодавців у
Львівській області 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.
2.1 Резюме (0,3 с.);
2.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва,
ПІБ);
2.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники,
переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;
2.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель);
2.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки
матеріалів, рекламна діяльність тощо).
3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий
керівник (науковий ступінь, вчене звання), № держреєстрації, термін виконання.
На кафедрі цифрової економіки та бізнес-аналітики у 2020 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:
Обгрунтовано, що для того, щоб рівень інформаційно-технологічного забезпечення
економіки регіонів та рівень інформатизації українського суспільства знову суттєво впливав
на людський розвиток у регіонах та на розвиток в них людського капіталу, необхідно
створювати відповідні умови для відновлення динаміки соціально-економічного розвитку і
пришвидшення соціально-економічного зростання як у конкретному регіоні, так і в країні
загалом. Цього можна досягти шляхом державної підтримки та вдосконалення нормативнозаконодавчої бази, а також, що є дуже важливо, стабілізації, а згодом й нейтралізації
негативних наслідків військового конфлікту в державі. Адже, потенціал і можливості
України дозволяють побудувати інформаційне суспільство, орієнтоване на інтереси
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населення та підвищення рівня якості його життя.
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. Шевчук І. Б., Васьків О. М., Старух А. І. Дослідження технологій управління бізнес-

ризиками та експертні методи їх оцінки. // Prognostication and planning of economic
development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 2. –
Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – 408 p. – рр. 802-817.
2. Starukh. A. The use of modern expert systems in the economic environment of the country.
Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. Monograph –
2nd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. 262-283 (DOI: https://doi.org/10.30525/9789934-588-38-9)
Навчальні посібники:
1. Інформаційні технології в бізнесі.: Навч. посіб. / [Шевчук І.Б., Старух А.І., Васьків
О.М. та ін.]; за заг. ред. І.Б. Шевчук. Частина 1. – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. –
419 с.
Кількість статей - 26. 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) - .
У звітному році в межах робочого часу викладачів на кафедрі економіки та публічного
управління 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:
Виконання колективом кафедри наукової теми : «Соціально-економічний розвиток
України в умовах євроінтеграції» призвело до одержання відповідних результатів. Так, на
сьогоднішній день як держави-члени ЄС, так і їх східні сусіди часто опиняються у вкрай
складному становищі: з одного боку держави мають виконувати зобов’язання перед
населенням, а з іншого – існує необхідність збалансування системи публічних фінансів. Такі
ситуації є антагоністичними та я наслідок призводять до конфронтації між реформаторамираціоналістами та профспілками, позиція яких у Співтоваристві є значно міцніша ніж у
багатьох країнах колишнього СРСР. Усі європейські країни мають проблему «старіння
населення», але в Україні ситуація значно гірша за середньоєвропейський показник, що
породжує тиск на національні економіки.
Загалом у ЄС, національні уряди в кінцевому випадку повинні забезпечити адекватні
бюджетні та пенсійні виплати в врахуванням фінансової стабільності систем публічних
фінансів на перспективу.
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Проведений порівняльний аналіз ще раз підтверджує правильність підходу уряду
України щодо запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, оскільки тут
поєднано у єдиний фінансовий механізм роботу недержавних пенсійних фондів, компаній зі
страхування життя та банківських установ, що, як показує досвід ЄС, потенційно знівелює
вищезазначені ризики. Дана система виконуватиме роль «фінансового амортизатора» при
настанні економічних шоків, та також дозволить забезпечити баланс між економічною
ефективністю та соціальною справедливістю, що в умовах розбудови в Україні соціальноорієнтованої моделі ринкової економіки та інтеграції до Європейського Союзу являється
одним із основних пріоритетів розвитку сучасного суспільства.
3.2. Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва,
ПІБ);
Захист докторської дисертації: Капленко Галина Вікторівна «Теоретико-методологічні
засади регулювання ринку споживчих товарів України в умовах глобалізації» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством) 20.08.2020 р.
3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники,
переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях ;
Монографії
1. Kaplenko Halyna. Administrative barriers in the Ukrainian economy and the conceptual
formulation of the problem of their forecasting. Dei, M., Rudenko, O. & Lunov, V. (Ed.). (2020).
Association agreement : driving integrational changes Vol. 3. : Accent Graphics Communications
& Pub lishing. 2020. P. 32 – 46
2. Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики,
пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки : колективна монографія / за наук.
редакцією д.е.н., професора Міщук Г. Ю. – Рівне : НУВГП, 2020. – 408 с. (Стасишин А.В.,
Капленко Г.В. Розділ 6. Управління продуктивністю праці та ризиками в кадровій політиці.
п. 6.2. Розвиток наукових поглядів на мотивацію професійної діяльності державних
службовців у другій половині ХХ й на початку ХХІ ст. с. 330 – 342).
3. Капленко Г. В. Механізм регулювання ринку споживчих товарів в Україні: теорія,
методологія, практика: монографія. Чернігів: ЧНТУ. 2020. 382 с. (16,5 друк. арк.).
4. Ivan Parubchak, Joanna Marszalek-Kawa. Understanding Asia: Political, Economic and
Social-Cultural Dimensions. (The formation of state ideology in transformational societies through
the promotion of social and cultural values) 2020 r.
Кількість статей : 23, тез доповідей на конференціях : 54.
3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель) - ;
3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки
матеріалів, рекламна діяльність тощо) - .
Кафедрою обліку, аналізу і котролю 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 були отримані такі узагальнення:
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1. Гармонізація бухгалтерського обліку і аудиту передбачає поєднання та взаємну
відповідність законодавства країн щодо їх регулювання на основі міжнародних стандартів.
Гармонізація обліку і контролю є процесом, який спрямований на порівнянні інформації
різних країн та зближення національних та міжнародних стандартів. Способами гармонізації
є прийоми трансформації фінансової звітності окремої країни в умови функціонування
принципів і стандартів обліку іншої країни.
2. Незалежний аудит є стабілізуючим елементом у системі соціально-економічних
відносин, що виконує інформаційну та стимулюючу функції. Він дозволяє зменшити
інформаційний ризик та сприяє попередженню виникнення конфлікту інтересів або його
мінімізації. Аудит зменшує невизначеність, яка притаманна процесам управління та
прийняття рішень. Вирішення проблем проведення аудиту фінансової звітності сприятиме
підвищенню ефективності проведення аудиторської перевірки фінансової звітності
підприємств та зменшенню аудиторського ризику і базуватися на вивченні міжнародного
досвіду щодо вибору методології забезпечення якості аудиту.
3. Результати планування, виконання аудиторських процедур, аналізу помилкових
фінансових операцій і фактів господарської діяльності фіксуються в робочій документації
аудитора та служать основою для висловлення думки про достовірність фінансової звітності.
Організація аудиту повинна формуватися таким чином: для кожного об’єкту аудиту
(доходу, фінансового результату) формується перелік питань; розробляються рекомендації
для досягнення підприємством встановлених параметрів; здійснюється оцінка одержаних
результатів за даними аудиторської перевірки; забезпечується розробка рекомендацій щодо
ліквідації на підприємстві негативних явищ.
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. А. Шот Бухгалтерський облік в галузях економіки : навч. посіб. – Львів :
Видавництво ТзОВ «Растр -7», 2020. 376 с.
2. Стасишин А.В., Ярема Я.Р., Ситник Н.С., Романів Є.М. Податкова система:
навчальний посібник. Львів: Магнолія 2006, 2020. 400с.
3. Фінансовий облік: навчальний посібник : [для студентів економічних спеціальностей
закладів вищої освіти] / за ред. І. Ф. Баланюка, Н. І. Пилипів, Т. М. Гнатюка та колективу
авторів. Електронне видання. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», 2019. 650 с.
Кількість статей : 10, тез доповідей на конференціях : 35.
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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На кафедрі фінансового менеджменту 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 :
Здійснено аналіз сучасних тенденцій розвитку фінансів та фінансової системи.
Визначено, що розвиток економіки в країні значною мірою залежить від ступеня економічної
обґрунтованості прийнятих рішень в галузі фінансів. Тому запропоновано напрями
професійної підготовки фахівців, що здатні вирішувати актуальні проблеми у фінансовій
сфері.
Визначено об’єкти, суб’єкти, функції, принципи і завдання державного фінансового
менеджменту та
фінансового
менеджменту державних
установ,
організацій.
Охарактеризовано елементи механізму менеджменту державних установ, організацій.
Визначено особливості управління доходами та видатками державного бюджету. Розглянуто
теоретичні основи управління бюджетним дефіцитом та державним боргом в Україні.
Представлено механізм управління видатками установ соціальної сфери
Досліджено питання практичної ролі банківської системи в національній економіці, яка
безпосередньо пов'язана з ринковими відносинами і визначається тим, що управляє в державі
системою платежів і розрахунків. Для досягнення мети висвітлено теоретичні і практичні
аспекти виникнення, формування та розвитку банківської системи, особливостей
функціонування банківської системи в країнах ринкового типу господарювання, місцю
центральних банків у системі, їх функцій, завдань та операцій, діяльності комерційних
банків та проведення ними операцій, необхідності банківського менеджменту в умовах
конкурентного середовища, регулювання, нагляду, контролю НБУ за банками другого рівня,
інструментів та методичних основ використання фінансових методів та важелів у системі
фінансової безпеки банків.
Проаналізовано показники соціально-економічного розвитку Карпатського регіону,
його конкурентоспроможність в порівнянні з територіями країн ЄС цього ж регіону.
Запропоновано комплексну стратегію підвищення конкурентоздатності Карпатського
регіону з врахуванням чинників державного регулювання економічних процесів.
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. Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної
системи України: монографія / М. Ю. Барна, М. А. Кальницька, О. Ю. Клепанчук,
І. О. Корчинський, Р. П. Підлипна, І. І. Свидрук, Б. Б. Семак, О. Г. Сидорчук, О. О. Трут,
Ю. І. Турянський. — Львів : Вид-во ЛТЕУ, ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. — 502
с. (58, 3 д.а.) Авторський внесок : Розділ 7 «Концептуальне підґрунтя розвитку внутрішнього
ринку України» 2,65 д.а.
2. Klepanchuk O. New trends in the economic systems management in the context of modern
global challenges: collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi / I. Svydruk, O.
Klepanchuk // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF
Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 2. – 317 p. (Author's contribution: Section
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«Factors of effect on the effectiveness of goods market management» P. 120-128. 0,48 p.s./ 0,24
p.s. file:///C:/Users/admin/Downloads/Coll_mon_VUZF_2020_print_Vol._2%20(1).pdf
3. Natalia Maziy, Sofia Smolinska, Valentyn Smolinskyy, Iryna Yasinovska. Socio-economic
of Ukraine within the meaning of safery and security arrangements in Ukrainian sociatyt.
Zarzadzanie-bezpieczenstwo. Seria monograficzna NR 5. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i
Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nisko 2020. p.141-152.
4. Шушкова Ю. В. Технологічна модернізація економіки України: теорія, методологія,
практика : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 430 с.
5. Шушкова Ю. В. Стратегічні імперативи державної політики реіндустріалізації
національного господарства та технологічної модернізації вітчизняних підприємств.
Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації : колективна
монографія. Херсон : Гельветика, 2020. С. 172-187.
6. Шушкова Ю. В. Концептуальні засади, проблемні аспекти та перспективи
технологічної модернізації підприємств реального сектору економіки України. Економіка і
управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія. Полтава:
Астрая, 2020. С. 34-38.
7. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der
Neo-Industrialisierung. Smolinska S. Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH,
Nuremberg, Germany, 2020. – 715 с. (Пoзицioнувaння тa бренд – менеджмент пiдприємcтв
гoтельнoго бiзнеcу)
Посібники:
1. Фінанси підприємств: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Смолінська С.Д.,
Ясіновська І.Ф.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. - 402 с.
2 .Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., БлащукДевяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020.
- 580 с.
3. Вступ до фаху: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Дубик В.Я., Круглякова В.В.] ;
за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. - 256 с.
4. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В.,
Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів:
ЛНУ імені Івана Франка, 2020. - 845 с.
Кількість статей : 75, тез доповідей на конференціях : 108.
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 публічного адміністрування та управління бізнесом 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, доктор 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:
Оцінено та сформовано пропозиції щодо зниження прояву конфліктності в системі
публічного адміністрування з метою активізації домінант державотворчого патріотизму нації
(ДНТП) при реалізації заходів із децентралізації владних повноважень на рівні об’єднаних
територіальних громад (ОТГ) у Західному регіоні України. Зокрема, у Тернопільській
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області децентралізація за новим адміністративно-територіальним устроєм призведе, до
формування 4 районів (Бережанський, Кременецький, Тернопільський та Чортківський)
замість нинішніх 17. Із них, Тернопільський район буде найбільшим за кількістю населення
(об’єднуватиме майже 432 тисячі населення із 18 територіальних громад), а Чортківський
район повинен об’єднати 24 громади, в яких проживають майже 300 тисяч осіб. Вказано на
відчутну диспропорційність у фінансових можливостях громад, оскільки видатки на
утримання апарату управління на одного мешканця в ОТГ цієї області у 2019 р.
відрізняються в 9 разів, а доходи загального фонду більш як 11 разів (за цими ж параметрами
у Львівській області: 3,6 та 15 разів). Обґрунтовано, не зважаючи на те, що об’єднавчі
процеси загострюють конфлікти та стреси, однак, за вчасного управлінського реагування на
них, вони дозволять наростити ефективність ДТПН у кількісній (податковій) домінанті.
Виділено, що управління конфліктністю в умовах реформування владних повноважень
полягає в діяльності, спрямованій на недопущення, регулювання та примирення
протидіючих інтересів, забезпечуючи тим й результативність прояву ДТПН. Наголошено, що
працівники суб’єктів публічного адміністрування часто стають безпосередніми учасниками
стресових ситуацій. Обґрунтовано, що предмет конфлікту в системі публічного
адміністрування формується ще на етапі розробки програм публічної політики щодо ДТПН,
оскільки стосуються управлінських рішень. Запропоновано оригінальну концепцію
оцінювання конфліктності у системі публічного адміністрування з врахуванням її впливу на
результативність прояву державотворчого патріотизму нації. Розглянуто проблемні аспекти
конфліктності, які проявляються при реалізації реформуючих заходів за децентралізації
владних повноважень та впливу пандемії COVID-19. Зокрема, потреба в боротьбі з
коронавірусом COVID-19, безпосередньо вплинула на дохідну базу ОТГ, обумовлюючи
додаткові витрати й проблеми з залучення коштів у програми соціально-економічного
розвитку. Обґрунтовано, що ситуація з диспропорційністю цих громад в Україні через
пандемію коронавірусу у ближчій перспективі не буде змінюватись, а це потребує уваги
суб’єктів публічного адміністрування до проблеми конфліктності, забезпечуючи
нарощування результативності ДТПН. Наголошено, що втрати від COVID-19 зростають,
оскільки пандемія призводить до: зупинки мобільності людей; руйнації міжнародної
торгівлі; відпливу іноземного капіталу; характеризується як зростанням безробіття,
зниженням купівельної спроможності громадян, так і обмеженням фінансових можливостей
держави виконувати свої конституційні повноваження, загострюючи тим й фінансові
можливості розвитку ОТГ.
Підкреслено, що конституційно-правова і стратегіологічна відповідальності
закономірно володіють ознаками фундаментальності, оскільки через них проявляється як
результат від прояву кожної з домінант ДТПН, так і дотримання й виконання законодавчонормативних вимог, зокрема, проявляючись і в умовах реформування владних повноважень.
Систематизовано оцінювальні підходи відповідальності. Виходячи з того, що
державотворення й становлення конституційно-правової відповідальності об’єктивно
починається з формування держави та її інституцій, окреслено етапність становлення такої
відповідальності. Наголошено, що фундаментальним базисом настання конституційноправової відповідальності є порушення норм конституційного права.
Синтезовано й обґрунтовано тезис: стратегіологічна відповідальність – це прояв й
обов’язок правового суб’єкта щодо цілеспрямованої реалізації конкретних заходів в
інтересах індивідуума, громади чи держави, який базується на його чи їх довірі, оскільки
реальний результат котрих, включаючи проведення підсумкового контролю, може
проявитись лише у довготерміновому періоді. Виділено функції стратегіологічної
відповідальності у системі права, які стосуються напрямів її взаємодії із суб’єктом правових
відносин та випливають з необхідності вирішення поставлених перед нею завдань,
дозволяючи підвищити довіру громадян до здійснюваних заходів в умовах: реформування
владних повноважень, активізації конституційно-правових відносин та реалізації доктрини
ДТПН.
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3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва,
ПІБ);
Захист докторської дисертації
Комарницька Г.О. «Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку
інвестиційно-інноваційної діяльності» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління
національним господарством», 21.02.2020 р.).
3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники,
переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;
Монографії:
1. Комарницька, Г.О. 2019. Державно-приватне партнерство: інвестиційно-інноваційне
забезпечення, митне обслуговування та економічна ефективність : монографія / Г.О.
Комарницька, Львів: Галицька видавнича спілка. 211с. (15,22 д.а.).
2. Комарницька, Г.О., Овчарук, В.В. та Коломієць, О.Л. 2019. Методичні підходи з
економічного оцінювання систем адміністрування. В: Л.М. Савчук, ред. Управління
соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича,
будівельна та транспортна галузі). Дніпро: Видавець Біла К.О. с.194-211. (1,1 д.а.).
3. Комарницька, Г.О., Шипуліна, Ю.С. та Ілляшенко Н.С. 2019. Інструменти та методи
управління знаннями в системі інноваційного розвитку організацій : монографія / за заг. ред.
д. е. н., доц. Ю. С. Шипуліної. — Суми : Триторія, 2019. — 270 с. (6,5 д.а.).
4. Vaskivska K., Chopyk O. Economic development of the business entities of suburban area:
monograph / Edited by Professor K. Vaskivska. Lublin: KUL, 2019. 169 p. (5,7 д.а.)
5. Карпінський Б. А., Карпінська О. Б., Шира Т. Б. Стратегіологія оцінювання
інноваційно-технологічного потенціалу підприємства на засадах державотворчого
патріотизму нації. Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності
підприємств. Монографія. Полтава : ПП «Астрая», 2019. С. 133–142. (0,75 д.а.)
6. Olga Malinovska. Performance Management and Business Performance Management as
Controller’s Supporting Contemporary Management Concepts / Olga Malinovska, Janusz Nesterak,
Anna Charytanowicz, Dariusz Put, Wojciech Szymla//Economy society. Contemporary trends and
transformations of economies and enterprises. Monograph Edited by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek.
m. Toruń 2019. S. 299-309. (0,75 д.а.)
7. Карпінський Б. А., Карпінська О. Б. Стратегіологія розвитку публікаційної
відкритості та мотивації освітянина-науковця на засадах державотворчого патріотизму нації.
Трансформація сучасного освітнього простору: монографія. Харків : СГ НТМ «Новий
курс», 2020. С. 188–199 (0,8 д.а.).
Кількість статей : 46, тез доповідей на конференціях : 56.
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,
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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.
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».
Петришин Л.П. (д.е.н., проф.)
1. Опонування дисертації Кривецького Ігора Ігоровича на тему «Організаційноекономічні механізми розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах
євроінтеграційних процесів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності) 28.11.19р. до спеціалізованої вченої ради Д35.140.01.
2. Відгук на автореферат дисертації Півень Альони Василівни на тему «Управління
розвитком інтеграційних процесів в діяльності підприємств агропромислового
виробництва», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності).
3. Відгук на автореферат дисертації Обиход Катерини Олександрівни на тему «Облік і
контроль надання послуг науковими установами державного сектору», поданої до захисту на
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
Проф. Парубчак І.О. приймав членство у редколегіях наукових журналів:
1. Редколегія наукового фахового видання з державного управління “Публічне
управління та адміністрування в Україні” м. Одеса.
2. Редколегія наукового фахового видання з державного управління “Публічне
управління та митне адміністрування” м. Дніпро
3. Редколегія наукового фахового видання з державного управління “Теорія та
практика державного управління” м. Харків.
Проф. Парубчак І.О. протягом 2020 року здійснив опонування 5 докторських
дисертацій з державного управління, рецензування 3 кандидатських дисертації з державного
управління, надано 28 відгуків на автореферати дисертаційних робіт кандидата та доктора
наук з державного управління.
Доц. Куліш І.М. виступала у якості рецензента фахових видань:
1) Збірник наукових праць “Ефективність державного управління”.
2) Науковий вісник “Демократичне врядування”.
3) Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
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Карпінський Б.А. (д.е.н., проф.)
Член експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів
вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за
науковим напрямом «Суспільні науки» (наказ Міністерства освіти і науки України від
07.09.2020 р. №1111).
Член редколегії:
1. Соціально-гуманітарний вісник : збірник наукових праць (Харків).
2. Креативний простір : науковий журнал.
Член групи забезпечення проєкту освітньо-професійної програми (акредитація,
жовтень 2020 р).
Рецензія на монографію доц. Іващенко А.І. (Київський національний економічний
університет) «Розвиток малого та середнього бізнесу: національний та регіональний
аспекти» (10.2020).
Карпінський Б.А. взяв участь на рівні пленарних доповідей у ряді конференцій та
круглих столів з питань активізації реформуючих процесів, зокрема:
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного
розвитку України та світу», 28 травня 2020 р., м. Харків;
 Науково-практичний круглий стіл «Базовий дохід українця – реалії та перспективи», 12
березня 2020 р., Український католицький університет, м. Львів.
Доповідь на тему: «Державотворчий патріотизм нації та його вплив на доходи
населення». В обговоренні наукових результатів доповіді прийняли участь представники
Міністерства фінансів України, вчені НАН України та освітяни. За результатами
обговорення даного круглого столу сформовано рекомендації для центральних органів щодо
активізації реформ й місця в них доктринальних домінант державотворчого патріотизму
нації з врахуванням стратегіологічно пріоритетних підходів, які розробляються на кафедрі
публічного адміністрування та управління бізнесом ЛНУ імені Івана Франка.
Васьківська К.В. (д.е.н., проф.)
Рецензія на навчальний посібник доц. Шот А.П. «Бухгалтерський облік в галузях
економіки» (05.2020).
Науковий консультант працівників Підберізцівської сільської ради об’єднаної
територіальної громади з питань розробки «Стратегії розвитку ОТГ на період до 2025 року»
Решота О.А. (к.е.н., доц.)
Член редколегії наукових періодичних видань “Ефективність державного управління”
та “Демократичне врядування” Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України.
Комарницька Г.О. (д.е.н., доц.)
З січня 2020 року доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом
факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені
Івана Франка Комарницька Г.О. є членом конкурсної комісії проєктів (заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства на виконання (реалізацію) яких
надається фінансова підтримка у 2020 році з Регіональної програми сприяння розвитку
інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 20182020 роки
Д-р екон. наук, проф. Ватаманюк-Зелінська У.З. – відгук на автореферат дисертації
Крамар Ірини Юріївни «Організаційно-економічний механізм інтернаціоналізації
промислових підприємств», представлену на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 − «Економіка та управління підприємствами» (за
видами економічної діяльності) – Ватаманюк У.З.
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Шевчук І.Б.( д.е.н., доц.)
1. Рецензування та обговорення на розширеному науковому семінарі кафедри
фінансового менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу дисертаційної роботи
Шушкової Юлії Володимирівни на тему: «Технологічна модернізація як основа
реіндустріалізації національної економіки», подану на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук по спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління національним
господарством.
2. Член галузевої конкурсної комісії всеукраїнського студентського професійного
творчого конкурсу проєктів «Територіальний розвиток громад в Україні» (лист ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти» від 29.10.2019, № 22.1/10-4066)), що відбувся у
Миколаївському національному аграрному університеті з 17 квітня по 05 червня 2020 р.
Прорецензовано проєкти «Благоустрій надихає», «Громадський транспорт» та «Ефективно
управляти». – Шевчук І.Б.
Мищишин О.Я. (к.фіз.-мат. н., доц.) – член експертної Ради по розробці “Стратегії і
програми розвитку освіти Львівщини”
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).
17 вересня 2020 року розпочав свою діяльність Проєктний офіс при Департамент
економічної політики Львівської ОДА, який згуртував проєктних менеджерів та експертів
з різних галузей. Офіс є дорадчим органом департаменту, який покликаний генерувати
прогресивні ідеї та розробляти актуальні інноваційні проєктів для стимулювання розвитку
економіки Львівщини. В.о. зав. кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом,
д.е.н., доцент Комарницька Г.О. є членом Проєктного офісу при Департамент економічної
політики Львівської ОДА.
27 лютого 2020р., відбувся відкритий захист проєктів в межах конкурсу для інститутів
громадянського суспільств, який проводить Департамент внутрішньої та інформаційної
політики Львівської обласної держадміністрації. У склад конкурсної комісії з визначення
проєктів (заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства на виконання
(реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2020 році з Регіональної програми
сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській
області на 2018-2020 роки входить доцент кафедри публічного адміністрування та
управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного
університету імені Івана Франка Комарницька Г.О.
З 19.09.20 р. по 26.09.20 р. Комарницька Г.О. проходила стажування в програмі
«Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайнформаті» (сертифікат №1165.20, фундація CEASC, (30 годин, 1 кредит ECTS).
8 вересня 2020 року Офіс Координатора проектів ОБСЄ в Україні спільно з Офісом
Президента України та Міністерством молоді та спорту України в рамках проекту
«Вдосконалення законодавчої бази та спроможності Уряду України та організацій
громадянського суспільства ефективно співпрацювати» організував регіональний
навчальний семінар-тренінг з розробки та застосування стандартів належного врядування
ОГС у місті Львові. Комарницька Г.О. прийняла участь.
У вересні в рамках онлайн-конференції МОН України і Всеосвіти за темою
«Очікування та перспективи освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році»
Карпінський Б.А. пройшов підвищення кваліфікації (сертифікат SI233012, 10 годин/0,35
кредиту ЄКТС).
11

Також, Карпінським Б.А. проведено експертні зустрічі з фахівцями Асоціації
роботодавців Львівської області, Департаменту агропромислового комплексу Львівської
області та Західного наукового центру НАН України щодо проблемних аспектів формування
ринку землі і вибору стратегії розвитку виробничого потенціалу області на довготерміновий
період із залученням сучасних методів активізації як виробництва, так і інвесторів,
орієнтуючись на збільшення фінансової віддачі й реального прояву податкової домінанти
державотворчого патріотизму нації. Вироблено пропозиції для виконавчих управлінських
органів щодо недопушення прояву скупчення земельних ресурсів в окремих осіб без
врахування потреб динамічного розвитку фермерських господарств і об’єднаних
територіальних громад. Проаналізовано стан з становленням орендних відносин в системі
ринку землі у Львівській області та концентрацією земельних ресурсів, виділено проблемні
аспекти цього. Звернуто увагу на спад показників у тваринницькому сегменті області з
наростаючою орієнтацією на імпортозаміщення. Охарактеризовано проблемні питання
розвитку бджільництва та вплив на нього неконтрольованого використання мінеральних
добрив. Проведено оцінку можливостей розвитку садових культур. Проаналізовано тарифи
оплати за землю в аеродромних комплексах та можливостях їх зниження при карантинних
умовах. Окрім того, проведено оцінювання стану будівництва в межах берегових охоронних
смуг озер та річок, що призводить до поширення зсувів, ерозійних процесів та обмежує
можливість доступу відпочиваючих до водойм. Розглянуто проблемні питання карстових
провалів у місцях колишнього видобутку корисних копалин (Стебник, Червоноград) з
обґрунтуванням управлінських заходів обмеження екологічних загроз.
Обґрунтована потреба й наголошено на різних управлінських рівнях проблемний факт
не вирішення протягом десяти років індексації пенсій державних службовців, що призводить
до нівелювання зусиль й багаторічної праці ветеранів державної служби в інтересах розвитку
держави, негативно впливаючи цим на довіру щодо дотримання соціальних гарантій у
пенсійний період.
У звітному періоді викладачі кафедри фінансового менеджменту пройшли наукове
стажування в Інституті регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього Національної академії
наук України (проф. Ситник Н.С., доц.Дубик В.Я., доц. Смолінська С.Д.).
Стажування на Teacher’s Internship program від IТ Ukraine Association та EPAM System
(березень – червень 2020 р.). Отримано сертифікати про стажування № 204 та № 211 на 108
годин (3,6 кредити ECTS): інтенсивний навчальний курс та серія тренінгів, що включали
наступні модулі – Methods, models andtechnologies of flexible software development (35 hours),
Basics of project management (25 hours), Tips to Improve Your Business English (28 hours), Soft
Skills (20 hours) – Шевчук І.Б., Васьків О.М.
Стажування шляхом участі у тренінг-інтенсиві Tech Summer for Teachers від ІТкомпанії SoftServe (16 червня – 17 липня 2020 р.). Отримано сертифікат про стажування на
30 годин (1 кредит ECTS): інтенсивний навчальний курс та підготовка міні-проєкту. –
Шевчук І.Б., Васьків О.М.
Стажування для викладачів та вчителів Teachers’ Intership 2020. Україна, IT Ukraine
Association & EPAM, 15.07.2020р.-15.08.2020р. Професійна програма стажування 108 годин
(3,6 кредити ECTS): Project Management Module (28 hours), General Tech Module (20 hours),
Technology-Specific Module (44 hours), Soft Skills Module (16 hours) – Старух А.І.
Участь у воркшопі “Інновації в університетській освіті та менеджменті: трансфер
технологій крізь кордони”, який відбувся у Львівському національному університеті ім.Івана
Франка (2-5 грудня 2019 р.). Отримано сертифікат про стажування на 1,5 кредити ECTS. –
Шевчук І.Б.
Стажування у Підберізцівській ОТГ з “12” жовтня 2020 року по “12” листопада 2020
року. Метою стажування – отримання знань та практичних навиків щодо: механізмів
формування і реалізації кадрової політики в органах місцевого самоврядування; формування
та управління організаційно-правовою структурою місцевої громади; запровадження

12

інновацій та управління змінами на місцях в розрізі політики децентралізації в Україні
(Зеленко В.А., Пікулик О.І.).
Стажування у Давидівській об’єднаній територіальній громаді з «09» листопада 2020 р.
по «21» грудня 2020 р. Метою стажування – отримання знань та практичних навиків щодо:
механізмів формування і реалізації кадрової політики в органах місцевого самоврядування;
формування та управління організаційно-правовою структурою місцевої громади;
запровадження інновацій та управління змінами на місцях в розрізі політики децентралізації
в Україні (Капленко Г.В., Табачук А.Я.)
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 2020 році кафедра фінансового менеджменту 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 «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.).
2. Реалізація проекту в рамках програми Жана Моне «Ревіталізація міста – досвід
ЄС для України» - «Urban Revitalization - an EU Experience for Ukraine» (620957-EPP-12020-1-UA-EPPJMO-MODULE)
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Модуль Жана Моне «Ревіталізація міста – досвід ЄС для України»/«Urban
Revitalization – an EU Experience for Ukraine» передбачає проведення літньої школи для
студентів, викладачів, представників місцевого самоврядування, бізнесу та громадянського
суспільства. Метою школи є поширення знань про політику ЄС щодо сталого розвитку та
ревіталізації міст. Проєкт стимулюватиме дослідження практик Європейського Союзу в цій
сфері, сприятиме отриманню нових компетенцій учасниками школи. Значний досвід
ревіталізації територій, яким володіє ЄС, буде імплементовано у розробку стратегій
ревіталізації українських міст.
Також, прикладами успішної реалізації наукового міжнародного співробітництва із
закордонними організаціями є:
1. доц. Решота О.А. пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування з
державного управління «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладачів з
державного управління», 6 кредитів (180 годин), 20 січня - 28 лютого 2020 року, м. Загреб,
Республіка Хорватія.
2. проф. Ватаманюк-Зелінської У.З. пройшла наукове стажування у ТМ "CLM
Consulting" (Варшава, Польща, листопад 2019 р.).
3. доц. Сич О.А. пройшла он-лайн навчання на платформі Coursera, курси «Ініціювання
та планування проектів» (Університет Каліфорнії в Ірвайні, США) та «Фінансові ринки»
(Єльський університет, США, курс Нобелівського лауреата Р. Шіллера), 2020 р.
4. доц. Сич О.А. пройшла стажування у Шауляйському університеті (Литва) за
програмою міжнародної академічної мобільності Еразмус+ 2019р.
5. доц. Старух А.І. пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні
освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з
економіки та управління» за спеціальністю 051 «Економіка» (Рига, Латвія, 20.06.2020р.07.08.2020р., Сертифікат № С 20200745). Професійна програма стажування 180 годин (6
кредитів ECTS)
6. доц. Шевчук І.Б. пройшла онлайн-стажування на базі Економічного Університету у
Кракові (Польща, 14.09.2020р. – 09.10.2020р.) Програма стажування «Нові та інноваційні
методи викладання» включала три модулі: 1. Вступ. Мобільність в освіті. 2. Європейська та
польська система вищої освіти. 3. Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та
інноваційні методи навчання. Отримано сертифікат про стажування № NR 2453/MSAP/2020
на 4 кредити ECTS. –
В рамках спільної Транскордонної науково-дослідної лабораторії з фінансовоекономічних проблем державотворення при кафедрі публічного адміністрування та
управління бізнесом Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна) і
Інституті економіки та управління Державної вищої технічно-економічної школи в Ярославі
(Польща) сконцентрована увага на стратегіології розвитку засад поведінкових фінансів в
контексті налагодження стабільної прикордонної співпраці. Загалом, стратегіологія
розвитку поведінкових фінансів – це специфічний напрям знань у системі фінансової науки,
який функціонально-архітектурно окреслюється та конкретизується поведінковими
фінансами, із властивими їм закономірностями й значенням спонукальних мотивів і
психологічних (ірраціональних) факторів під час вибору індивідами моделі фінансової
поведінки і прийнятті ними інвестиційних рішень та наслідків цього вибору на фінансові
ринки, з агрегуванням у розвитку за врахування потреб, можливостей і поведінки як
населення загалом (чи його окремих груп), так і господарюючих суб’єктів.
Наголошено на те, що базову частку у загальній сумі недоплат в бюджети різних рівнів,
виявлених контрольно-перевірочними заходами системи ДПС України у Західному регіоні
України, становлять: ПДВ, податок на прибуток, акцизний та земельний податки. Означене
впливає на результативність державотворчого патріотизму нації в прикордонних територіях.
Доведено, що з позиції поведінкових фінансах корупція, обмежуючи й прояв
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державотворчого патріотизму нації, ще сильніше впливає на результативність управлінської
доктрини та її фінансово-податкового механізму, порівняно навіть з тіньовою економікою
(розбіжність досягає 20%). Виходячи з останнього, у стратегіології розвитку поведінкових
фінансів сформульовано відповідну лему.
Лема. Боротьба з корупційними проявами має ще вищий пріоритет навіть порівняно з
тіньовою економікою, оскільки корупція роз’їдає, насамперед, духовні устої суспільства, а з
цим і його прагнення до державності.
7 Аспірантура та докторантура
7.1.1. Захист дисертацій випускниками докторантури*
Прізвище,
ініціали

Науковий
консультант,
посада,
установа

Спеціальність

Рік закінчення

Дата і
місце
захисту

Тема
дисертації

Дата і
місце
захисту

Тема
дисертації

* Співробітники
7.1.2 Захист дисертацій випускниками аспірантури*
Прізвище,
ініціали

Науковий
керівник,
посада,
установа

Спеціальність

Рік закінчення

* Співробітники
7.2.1 Захист докторських дисертацій співробітниками**
Прізвище,
ініціали

Посада,
кафедра

Науковий
консультант,
посада,
установа

Спеціальність

Дата і місце
захисту

Тема дисертації

*Комарницька

доцент, в.о.
завідувача
кафедри
публічного
адміністрування
та управління
бізнесом
доцент, в.о.
завідувача
кафедри
економіки та
публічного
управління

д-р.е.н., проф.,
Кузьмін О.Є.,
Національний
університет
«Львівська
політехніка»

08.00.03 –
економіка та
управління
національним
господарством

21.02.2020 р.,
Д 35.052.03
Національний
університет
«Львівська
політехніка»

д-р.н. з держ.
упр., проф.,
Руденко О.С.,
Національний
університет
«Чернігівська
політехніка»

08.00.03 –
економіка та
управління
національним
господарством

20.08.2020 р.,
Д 79.051.04,
Національний
університет
«Чернігівська
політехніка»

Активізування
державно-приватного
партнерства в умовах
розвитку
інвестиційноінноваційної
діяльності
Теоретикометодологічні засади
регулювання ринку
споживчих товарів
України в умовах
глобалізації

Ганна
Омелянівна

*Капленко
Галина
Вікторівна

** Випускники докторантури
7.2.2 Захист кандидатських дисертацій співробітниками**
Прізвище,
ініціали

Посада,
кафедра

Науковий
керівник,
посада,
установа

Спеціальність
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Дата і
місце
захисту

Тема дисертації

** Випускники аспірантури
7.3.1. Захисти докторських дисертацій у спеціалізованих вчених радах Університету
сторонніми працівниками
Прізвище,
ініціали

Науковий
консультант,
посада,
установа

Спеціальність

Дата
захисту

Тема дисертації

7.3.2. Захисти кандидатських дисертацій у спеціалізованих вчених радах Університету
сторонніми працівниками
Прізвище,
ініціали

Науковий
керівник,
посада,
установа

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 2020 р. на факультеті функціонувало 7 наукових гуртків, до яких було залучено 195
студентів.
20 лютого 2020 року було проведено I Всеукраїнську науково-практичну конференцію
здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Фінансова політика України в умовах
європейської інтеграції».
12 листопада 2020 року було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну
конференцію «Сучасна парадигма публічного управління».
Студенти факультету управління фінансами та бізнесу взяли активну участь у даних
заходах.
У 2020 р. за участю студентів факультету було організовано та проведено наступні
наукові заходи:
Круглий стіл на тему: «Обліково-аналітичні дослідження в період світової
економічної кризи» (Львів, 15.10.2020 р.)
Круглий стіл на тему: Організаційно-методичні основи розвитку обліку, аналізу та
контролю на сучасному етапі економічного розвитку» (Львів, 21.05.2020 р.)
Круглий стіл на тему «1С, як автоматизація бізнес-процесів та її зв’язок з бізнесризиками у форматі Skype-конференції на тему «1С, як автоматизація бізнес-процесів та її
зв’язок з бізнес-ризиками» відбувся 21 травня 2020 року.
Лекція-зустріч зі стейкхолдерами: лекція-зустріч зі студентами різних освітніх
програм факультету управління фінансами та бізнесу із бізнес-аналітиком ІТ-компанії
SoftServe Оленою Міончинською на тему: «Agile, або сучасні системи управління
проєктами» (5 листопада 2019 р.).
Науково-практичний семінар у Zoom на тему «SMM – сучасний напрям для
просування брендів, товарів та послуг» 8 травня 2020 р. за участі слухачів загально16

університетської вибіркової дисципліни «Бізнес у соціальних мережах» (авторський курс
д.е.н., доц. Шевчук І.Б.)
Круглий стіл «Перспективи розвитку он-лайн бізнесу»» (травень 2020 р.). У роботі
круглого столу взяли участь викладачі кафедри, студенти груп УФЕ-11с, УФЕ-21с та УФЕ31с спеціальності «Економіка» (спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі») та
студенти загально університетської вибіркової дисципліни «Бізнес у соціальних мережах».
Круглий стіл на тему «Стратегія бенчмаркінгу» (13.10.2020).
Студенти-гуртківці 24-28 лютого 2020 року кафедра взяли участь у навчаннях ІІ
Зимової школа з європейських студій (ІІ WURCES WINTER SCHOOL), що відбулась у
Львівському національному університеті імені Івана Франка. Захід проведено відповідно до
плану реалізації проекту 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Western Ukrainian Research
Center in European Studies» за програмою Жана Моне, що виконується ф-том міжнародних
відносин спільно із ф-том управління фінансами та бізнесу (в числі організаторів та спікерів
виступив доц. В.А. Зеленко). У лютому 2019 р. відбувалась І Зимова Школа.
З 15 травня по 15 червня 2020 р. та з 15 вересня по 15 жовтня 2020 студенти також
взяли участь у он-лайн сертифікатній програмі "Доказова публічна політика: кращі
практики ЄС" (у модулі І та ІІ). Програма реалізовується в межах проекту Жана Моне, а
кафедра виступає співорганізатором навчань. Головною метою даної програми є
ознайомлення слухачів із європейськими стандартами формування і реалізації публічної
політики та вироблення навиків дистанційної аналітичної роботи у цій сфері (в числі
організаторів та спікерів виступив доц. В.А. Зеленко).
29 травня 2020 р. кафедра виступила співорганізатором спільно із Західноукраїнським
дослідницьким центром з європейських студій (Центром досконалості імені Жана Моне)
онлайн наукового-практичного воркшопу: "Реформування української системи
соціального захисту: виклики для пенсійної системи (аналітична частина)". Партнером
події виступило головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області. Подія
тривала з 10 по 17:30 год. Науковими керівниками студентських доповідей виступили доц.
Капленко Г.В. та доц. Зеленко В.А.
26 жовтня 2020 року відбулась студентська онлайн-дискусія на тему «Лідерські якості
та взаємодія в колективі».
У рамках святкування Фестивалю науки кафедрою публічного адміністрування та
управління
бізнесом
4
травня
2020
року
було
проведено дискусійний
клуб: «Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного
управління та адміністрування». Науково-професорський склад та студенти спеціальності
281«Публічне управління та адміністрування» зустрілися на платформі Zoom, де мали
змогу отримати цікаву та змістовну розмову. Матеріали дискусійного клубу
«Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного
управління та адміністрування» опубліковані на сайті кафедри у збірнику тез доповідей.
15 травня 2020 року на платформі Zoom відбувся науковий семінар аспірантки
кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом
Калакун Н.Г. на
тему: “Проблеми реформування органів виконавчої влади в контексті запровадження
інституту префектів” в рамках ХІV Всеукраїнського фестивалю науки.
Студентський круглий стіл «Актуальні проблеми державотворення в Україні»,
організований членами наукового гуртка «Державотворець» при кафедрі публічного
адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу . 11
грудня 2019 р.
24 вересня 2020 року Міжрегіональне управління Національного агентства України з
питань державної служби у Львівській та Закарпатській провело День відкритих дверей
державної служби в онлайн форматі. Участь в заході приймала кафедра публічного
адміністрування та управління бізнесом (студенти та професорсько-викладацький склад) в
межах співробітництва та дотримання договору співпраці.
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В рамках заходів до Дня Університету кафедра публічного адміністрування та
управління бізнесом і кафедра економіки та публічного управління факультету управління
фінансами та бізнесу 15 жовтня 2020 року провели студентського круглий стіл на тему:
«Партнерство і співпраця влади та бізнесу як невід’ємна складова діяльності держави
та суспільства». У роботі круглого столу взяли участь професорсько-викладацький склад
кафедр і студенти. Модератори заходу: Комарницька Г.О., Капленко Г.В., Телегій Ірина.
Студенти факультету також приймали активну участь у наукових заходах, які
проводились на базі інших навчальних закладів, зокрема :
XXI Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за
міжнародною участю «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології». 23 квітня 2020
року.
Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих
вчених „Перспективи розвитку територій: теорія і практика” Харків, 22–23 листопада 2019 р.
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ”Актуальні проблеми економіки
та управління в умовах системної кризи„ 27 листопада 2019 року. Львівський інститут ПрАТ
«ВНЗ «МАУП».
ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 28 лютого – 2 березня 2020
року «Правові засади організації та здійснення публічної влади», Хмельницький університет
управління та права імені Леоніда Юзькова.
Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих
учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 року.
Житомир: «Житомирська політехніка».
Міжнародна міждисциплін. наук.-практ. конф. «Сталий розвиток в умовах
невизначеності та катастроф», Київ, 11 березня 2020 р.
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку
економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі», Полтава, 23 січня 2020 р.
I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Фінансова
політика України в умовах європейської інтеграції», м. Львів, 20 лютого 2020 р.
The 10th International scientific and practical conference “Topical issues of the development
of modern science” (June 4-6, 2020).
1st International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan
(October 7-9, 2020).
"Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення",
м. Тернопіль 2020
V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Глобалізація
напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних
трансформацій», Київ, 18 грудня, 2019.
Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: міжнародна
науково-практична конференції, Полтава, 16 квітня 2020 р.
Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: міжнародна
науково-практична конференція, Полтава, 23 грудня 2019 р.
Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти:
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 18-20 березня 2020 р. Львів
Актуальні проблеми сучасної науки, ХLІI Міжнародна науково-практична iнтернетконференція. м. Вінниця, 6 квітня 2020 року.
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Дубляни, 2020.
Всеукраїнська студентська науково-практична конференця, м. Чортків, 14-15 лист. 2019
р.
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного спрямування.
«Світ економічної науки», м. Тернопіль, 2020
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Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих
учених, м. Київ, 31 липня 2020 р.
Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку:
міжнародна науково-практична конференція, м. Херсон, 28 квітня 2020 р.
Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою
діяльністю ІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю
Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава, 23 квітня 2020 р.
Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми
забезпечення, ІV міжнародна науково-практична інтернет-конференція (27 квітня 2020 р.)
Кривий Ріг
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави.
Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 6 грудня 2019 р.
Травневі наукові читання: ХХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція,
Луцьк, 12 травня 2020 р.
Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи
вирішення: ІV Міжнародна науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 29-30
квітня 2020 р., Львів.
Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: I Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020
р.
Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: ІІ
міжнародна науково-практична конференція 28 квітня 2020 р., Тернопіль
Х Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих
учених «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України»,
21 листопада 2019 р. м. Львів
Студентами факультету опубліковано 67 статей (у співавторстві) у фахових виданнях,
476 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях
(108 у співавторстві та 368 самостійних).
9 Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом).
Монографії
Видано __5__ монографій загальним обсягом __75,8____ друк. арк.
Бібліографічний опис
Шушкова Ю. В. Технологічна модернізація економіки України: теорія,
методологія, практика. / Ю.В. Шушкова – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2020. – 430 с.
Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної
системи України / М. Ю. Барна, М. А. Кальницька, О. Ю. Клепанчук,
І. О. Корчинський, Р. П. Підлипна, І. І. Свидрук, Б. Б. Семак, О. Г. Сидорчук,
О. О. Трут, Ю. І. Турянський. — Львів : Вид-во ЛТЕУ, ТОВ «Галицька
видавнича спілка», 2020. – 502 с.
Комарницька Г.О. Державно-приватне партнерство: інвестиційно-інноваційне
забезпечення, митне обслуговування та економічна ефективність / Г.О.
Комарницька. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2019. – 211с.
Інструменти та методи управління знаннями в системі інноваційного розвитку
організацій / [Комарницька Г.О., Шипуліна, Ю.С., Ілляшенко Н.С.] за заг. ред.
д. е. н., доц. Ю. С. Шипуліної. – Суми : Триторія, 2019. – 270 с.
Капленко Г. В. Механізм регулювання ринку споживчих товарів в Україні:
теорія, методологія, практика. / Г.В. Капленко. – Чернігів: ЧНТУ. 2020. 382 с.
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Обсяг, друк. арк.
32,0

40,8,
у т.ч. автора у-ту 2,6

19,0

15,6,
у т.ч. автора у-ту 2,3
19,9

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

Обсяг, друк. арк.

Навчальні посібники
Видано __7__ навчальних посібників загальним обсягом __201,5__ друк. арк.
Бібліографічний опис
Фінансовий менеджмент / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф.,
Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2020. – 845 с. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/11/Finansovyy-menedzhment-dodatky-2.pdf
Вступ до фаху / [Ситник Н. С., Дубик В.Я., Круглякова В.В.] ; за заг. ред. Н. С.
Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 256 с.
URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Dubyk_10_1.pdf
Фінанси підприємств / [Ситник Н. С., Смолінська С.Д., Ясіновська І.Ф.]; за заг.
ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 402 с.
URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Finansy_pidpr15.pdf
Банківська система / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З.,
Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. –
580 с.

Обсяг, друк. арк.
49,1

14,8

23,3

33,7

URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Blashchuk_Petyk_13_end.pdf

Інформаційні технології в бізнесі / [Шевчук І.Б., Старух А.І., Васьків О.М. та
ін.]; за заг. ред. І.Б. Шевчук. Частина 1. – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020.
– 419 с. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Posibnyk_IT-vbiznesi_2.pdf
Шот А.П. Бухгалтерський облік в галузях економіки / А.П. Шот. – Львів :
Видавництво ТзОВ «Растр -7», 2020. – 376 с.
Податкова система / Стасишин А.В., Ярема Я.Р., Ситник Н.С., Романів Є.М. –
Львів: Магнолія 2006, 2020. – 400с.

26,3

21,8
32,5

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.
20

Збірники наукових праць
Видано _4_ випуски збірників наукових праць загальним обсягом ____ друк. арк.
Серія, випуск

Обсяг, друк. арк.

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.
Випуск 4 / ред. кол. : Н.С. Ситник, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О. Петик,
О.Р. Західна, Ю.О. Голинський, О.А. Сич, С.Д. Смолінська (відп. ред. Н.С.
Ситник). Львів : ЛНУ, 2020. – 381 с. https://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/11/STUD_ZBIRNYK_2019-2020.pdf
Збірник тез доповідей звітної конференції Львівського національного
університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та
бізнесу, (м. Львів, 1-8 лютого 2020 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2020. – 226
с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/10/ZBIRNYK_ZVITNA-KONF._2020.pdf
Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук.
доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та
молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2020. Ч. 1. – 332 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/04/Zbirnyk_02.2020_CH_1.pdf
Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук.
доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та
молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2020. Ч. 2. – 345 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/03/Zbirnyk_02.2020_CH.2.pdf

-

-

-

-

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. K.V. Vaskivska, L.I. Beztelesna, L.I. Sopilnyk, O.I. Danyliuk, O. V. Chopyk, Zh.V.
Semchuk. Economic development of business on suburban territories: a theoretical-methodic and
practical
aspect.
ARCTIC
Journal.
2020.
3.
URL:
https://www.arcticjournal.org/show.php?v=73&i=3
Reshota V., Bezzubov D., Zozulia I., Reshota О., Khytra O., Chystokletov L. Administrative
justice: Main approaches of definition in common law and civil law countries. Arctic Journal. 2020.
Vol. 73. No. 2. P. 24–31. URL:
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085079543301&origin=inward&txGid=a98ff896ae977972ea3816f8a44735ad
- Scopus
1. Sytnyk N., Humeniuk V., Sych O., Yasinovska I. Development of the Carpathian Region
in the Context of EU Macro-Regional Strategy. Journal of Settlements and Spatial Planning. Vol.
11(1). 2020. P. 31-43.
2. U. Vatamanyuk-Zelinska, O. Melnychenko. The effectiveness of financial and economic
regulation of land relations in the context of stimulating entrepreneurial activity in the regions of
Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2020. 18(3). pp. 11-27
3. Olga Klepanchuk. Management priorities of tax reform in Ukraine: implementation of
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109. Старух А.І. Експертні системи як елемент штучного інтелекту. Збірник тез звітної
наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік
(електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8
лютого 2020 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2020. C. 120-123.
110. Мищишин О., Паска О. Система освіти Львівщини. Сучасні методи аналізу та
прийняття рішень. Збірник тез доповідей. Львів. 2020 р. URL: https:// www.facebook.com/
200208880397363/videos/3254798184578934
111. Мищишин О. Я. Оцінка густоти населення великих міст: зб. тез доповідей звітної
наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік
(електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8
лютого 2020 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020. C. 101-103.
112. Шевчук І.Б. Інформаційно-технологічні детермінації підвищення потенціалу
зростання людського капіталу регіонів. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського
національного університету імені Івана Франка за 2019 рік (електронне видання) : Секція
факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2020 р.). Львів : ЛНУ ім.
І.Франка, 2020. С. 29-36.
113. Стадник Ю.А. Моделювання логістичних процесів. Збірник тез звітної наукової
конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік
(електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8
лютого 2020 р.). Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2020. С. 103-106.
114. Стадник Ю. А. Левицький Ю. В. Моделювання формування кредитного портфеля
банку: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти
та молодих вчених. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. С. 320-324. URL:
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zbirnyk_02.2020_CH_1.pdf.
115. Задорожна А. В. Особливості використання веб-фреймворку Django Збірник тез
звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за
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2019 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів,
1-8 лютого 2020 р.). Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2020. С. 99-101.
116. Ярема О.Р. Світовий досвід управління державним сектором задля стимулювання
економічного зростання Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного
університету імені Івана Франка за 2019 рік (електронне видання): Секція факультету
управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2020 р.). Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2020.
С. 111-117.
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 Всеукраїнську науково-практичну
конференцію здобувачів вищої освіти та молодих вчених та 1 Звітну наукову конференцію
університету за 2019 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 143 тези на міжнародних конференціях, 116 тез на вітчизняних конференціях.
І Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та
молодих вчених «Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції»,
проведена кафедрою фінансовго менеджменту 20 лютого 2020 року. (Форма проведення –
дистанційна).
У ній приймали участь викладачі, аспіранти та студенти більш ніж 10 ВНЗ України. А
саме: Львівський національний університет імені Івана Франка, Університет державної
фіскальної служби України (м. Ірпінь), Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро),
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”, Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу,
Ккриворізький національний університет, Міжнародний університет фінансів (м. Київ),
Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів), Дніпропетровський
національний університет ім. Олеся Гончара, Національний університет «Львівська
політехніка» 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 2 частини електронного збірника тез доповідей
конференції.
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного
управління», проведена 12 листопада 2020 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.
Базові площадки конференції: Львівський національний університет імені Івана Франка
(факультет управління фінансами та бізнесу), Національний університет «Чернігівська
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політехніка» (ННІ менеджменту, харчових технологій та торгівлі), Івано-Франківська
обласна державна адміністрація, Університет DTI (Словаччина), Муніципалітет Gminy
Gromadka (Польща), Національний інститут економічних досліджень (Грузія).
У межах ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма
публічного управління» протягом вересня-жовтня 2020 р. відбулося дистанційне
стажування за напрямом «Публічне управління та бізнес-адміністрування» (з видачею
сертифіката у форматі 2-ECTS за підписами організаторів з української та грузинської
сторін). Учасники стажування мають можливість опублікувати англомовну статтю у журналі
«Innovative Economics and Management» (National Institute for Economic Research,
Georgia). Даний журнал являє собою спільне видання Національного інституту економічних
досліджень і Батумського інституту навігації (Грузія).
За результатами роботи конференції було видано збірник, який містить близько
200 тез та врученео всім учасникам сертифікат про участь.
З 1 по 8 лютого 2019 року на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені
Івана Франка проводилась Звітна наукова конференція університету за 2019 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 декан
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).
Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
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
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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 “ 21 ___жовтня___ 2020 року, протокол № 4

Декан факультету
управління фінансами та бізнесу

__________________
(підпис)
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А.В.Стасишин

