
1 

 Додаток 2 

Звіт 

про наукову роботу факультету управління фінансами та бізнесу у  2021 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: 

Проведено багатоформатні експертні зустрічі з кандидатами в депутати обласного, 

міських та ОТГ рівнів, а також депутатами, виходячи з Cтратегії розвитку Львівщини та 

особливостей публічного адміністрування й управління бізнесом в умовах реформування 

владних повноважень. Обґрунтована потреба й наголошено на різних управлінських рівнях 

та науково-практичних конференціях 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 працюючих державних службовців щодо дотримання соціальних 

гарантій у пенсійний період. 

 

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 2021 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: 

Обгрунтувано теоретико-методологічних засади оптимізації управління соціально-

економічними процесами на основі застосування інформаційних технологій. Зокрема: 

1) Досліджено соціальний потенціал в контексті цифровізації економіки та суспільства 

та розглянуто можливості для розвитку. Розглянуто основні сфери цифрових технологій, що 

впливають на економічну дляьність та вказано сфери їх впровадження.  
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2) Досліджено, що цифрові технології та продукти в даний час вважаються 

інноваційними тенденціями в сучасній соціально-економічній ситуації навколишнього 

середовища як найбільш перспективного для розвитку потенціалу соціального суспільства. 

Процес оцифрування виробництва товарів і послуг має не тільки технологічні переваги, це 

також індустріалізація на цифровій основі, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання тощо. Незважаючи на важливість цифровізації національної економіки 

державні органи не повинні забувати, що основний її вектор - це соціалізація економіки, її 

виконання, по-перше, соціальних функцій щодо забезпечення добробуту домогосподарств та 

всього суспільства шляхом ефективного використання цифрових інформаційних технологій.  

3) Окреслено основні проблеми розвитку економіки України в умовах глобальних 

трансформаційних процесів, пов’язаних з цифровізацією (діджиталізацією). Розглянуто 

поняття цифрової економіки. Систематизовано основні фактори впливу на рівень 

використання можливостей, які надають інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). 

Досліджено сучасні тенденції у формуванні та реалізації державної політики України у сфері 

цифровізації. Визначено переваги та недоліки імплементації цифрових технологій в 

економіку України та основні напрями щодо пришвидшення розвитку української економіки 

в галузі інноваційних технологій. Запропоновано основні заходи для ефективного 

використання інноваційних технологій в умовах “цифрової ери” та стимулювання розвитку 

цифрової економіки України. 

4) Розглянуто питання використання інформаційних технологій для потреб бізнесу, 

зокрема в ділових соціальних мережах. Серед існуючих соціальних мереж можна виділити 

такі групи: створені для приватного користування, спеціалізовані та ділові соціальні мережі. 

Цікавими для бізнес-комункацій є ділові професійні мережі, які призначені для встановлення 

ділових контактів. Розглянуто спектр найбільш популярних ділових мереж, дано 

характеристику кожної з них. Однією з найбільш відомих мереж для встановлення ділових 

контактів, яка до того ж має найбільшу аудиторію, є мережа LinkedIn. Вона допомагає 

створювати та розширювати бізнес, розміщувати ділову інформацію, створювати сторінки 

компанії та розміщувати рекламу, здійснювати пошук роботи, відслідковувати вакансії та 

компанії, вивчати конкурентів та бренди, здійснювати ділове листування тощо. Іншими 

популярними діловими мережами є Opportunity, Ryze, Xing, Meetup та ін. 

До ділових соціальних мереж можна також віднести і підгрупу мереж, які призначені 

для ділового спілкування у внутрішньому середовищі, наприклад компанії, – корпоративні 

соціальні мережі. Фактично це платформа для комунікацій, спільної роботи та керування 

розподіленим персоналом – усе, що дозволяє організувати роботу у великих корпораціях. 

Отож, у сьогоденні соціальні мережі відіграють значну роль при веденні бізнесу та 

встановленні ділових контактів. Компанії, які хочуть успішно організувати робочий процес, 

покращати свої позиції на ринку та розширити клієнтуру, знайти ділових партнерів та 

вирішити інші ділові питання, повинні у своїй діяльності використовувати соціальні мережі. 

Також їм належить важлива роль у започаткуванні бізнесу та вирішенні проблеми 

працевлаштування. 

У результаті аналізу показано, що Україна характеризується вищим, ніж у середньому у 

світі, проникненням Інтернету (станом на січень 2021 р. 67,6 % населення України проти 

світового показника в 59,5 %). Така ж тенденція спостерігається і щодо використання 

соціальних мереж в Україні (58,9 % населення є користувачами соціальних мереж). 

Популярність соціальних мереж в Україні підтверджується і тим фактом, що вони посідають 

четверте місце за трафіком. Хоча соціальні мережі для приватного користування і слугують 

хорошою платформою для реклами та продажу товарів, проте, з погляду бізнесу вирішенню 

питань, установленню ділових контактів найбільшою мірою відповідають ділові соціальні 

мережі. Важливість їх зростає через дедалі більшу глобалізацію економіки, а також 

внаслідок необхідності дистанційного спілкування, яка зумовлена небезпекою поширення 

Covid-19. Окремою підгрупою виступають корпоративні соціальні мережі, які стають 

затребуваними великими організаціями. 
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5) Проаналізовано стан цифровізації економіки України. Зроблено висновки щодо 

високої інвестиційної активності, яка значною мірою сформована за рахунок внутрішніх 

джерел підприємств та організацій (небюджетних коштів). Це дозволяє сподіватися на 

подальший розвиток інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, їх 

впровадження в економіку України.  

6) Також розглянуто основні типи прогностичних економетричних моделей, дано їх 

характеристику, окреслено сфери та умови їх використання. Зазначено, що закономірним 

явищем в розвитку економіко-математичного моделювання є поява й поширення гібридних 

(або комбінованих) прогностичних економетричних моделей, прикладом яких можуть 

служити факторні адаптивні моделі.  

7) Виконано аналіз розвитку української галузі інформаційних технологій та процесу 

інвестування у ІТ проекти  та застосування економіко-математичних методів у процесі 

здійснення інвестицій у ІТ-проекти. Розглянуто основні показники, що характеризують 

динаміку української ІТ галузі протягом останніх років, виконано графічне представлення 

зміни кількості фахівців з інформаційних технологій та обсягу інвестицій у вітчизняну сферу 

інформаційних технологій. Виконано постановку задачі інвестування у ІТ проекти із 

застосуванням апарату багатокритеріальної оптимізації. Критерями задачі обрано чисту 

теперішню вартість, внутрішню норму доходності та період повернення інвестицій. У 

результаті реалізація економіко-математичної моделі формування портфеля інвестиційних 

проектів визначено інвестиційні проекти, які характеризуються кращими показниками 

цінності за основними критеріями оцінки їх ефективності.  

8) Проаналізовано стан економіки України в умовах пандемії COVID-19. При цьому 

наголошено, що відновлення економічного виробництва, до спаду якого привів короновірус, 

може відбуватися по одній із таких схем: V (Виробництво спершу різко падає, але 

повертається до свого попереднього рівня майже одразу після завершення всіх обмежень, 

заборон і вимог про фізичне дистанціювання); U (Багато форм економічної діяльності 

залишаються у підвішеному стані. Зайнятість нижча, ніж у докоронавірусний період. 

Обмеження на певні види діяльності. Відновлення може бути швидким, як тільки обмеження 

будуть зняті (дотримування  дистанції, закриття установ, подорожі). Робочі місця швидко 

заповняться знову); Swoosh (Період стагнації, який притаманний схемі «U», лише поступово 

зміниться на період відновлення та затягнеться на довший період. Обсяг ВВП згодом 

повернеться до попереднього рівня); Z (Зростання ВВП після первісного економічного удару 

швидкими темпами. Відновлення економічного розвитку характеризуватиметься 

показниками вищими, які були ще до пандемії); W (Економіка падає двічі – від першої і 

другої хвилі COVID-19. Вперше – через первісний удар пандемії, за яким іде швидке 

повернення до попереднього рівня. Вдруге – від ще одного спалаху хвороби. Тоді  швидке 

відновлення ВВП до докоронавірусного рівня); L (Різкий занепад економіки, яка вже ніколи 

не відновиться достатнім чином, щоб повернути втрачені позиції. ВВП відновить зростання з 

нижчої початкової точки). Проаналізовано впив COVID-19 на функціонування окремих 

секторів економіки України. Зокрема виклики, з якими зіткнуться такі сектори економіки як 

промисловість, агросектор, енергетика, транспорт та інфраструктура, інформаційно-

комунікаційні технології, сфера послуг. 

Розглянуто хмарні інновації у системі інформаційної взаємодії органів публічної влади. 

Зокрема в процесі надання послуг е-демократії (проєкти «Відкрите місто», «Бюджет участі 

(громадський бюджет)»). На основі Індексу місцевої е-демократії досліджено динаміку е-

розвитку найбільших міст України. Встановлено, що за період карантину через пандемію 

коронавірусу доволі активно органи публічної влади почали використовувати у своїй роботі 

відеоконференцзв'язок, групові відеодзвінки, загальні чати і т.п. з обміном повідомленнями 

та передачею контенту в режимі реального часу. Цьому сприяє наявність на ринку 

програмного забезпечення великого вибору хмарно-орієнтованих додатків та сервісів для 

організації вебінарів та відео-конференцій  (Nextiva, RingCentral, Zoom, G Suite Hangouts / 

Meet, Microsoft Teams, Skype, GoToMeeting, Slack, UberConference). 
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9) Також наукове дослідження проводилось в напрямку застосуванню економіко-

математичних методів та інформаційних технологій у діяльності фінансових установ. 

Зокрема, застосовано математичні методи статистики для аналізу структури ринку 

фінансових послуг, шкільництва; здійснено реалізацію методики кластерного аналізу у 

процесі формування фінансових програм комерційних банків для юридичних та фізичних, 

розрахунок ефективності коштів в ОТГ.  

10) Встановлено, що перехід до цифровізації є новим етапом розвитку HR-галузі та 

виводить роботу HR-ів на новий рівень менеджменту, де вони повинні застосовувати сучасні 

digital-інструменти. 

HR переживає швидкі та глибокі зміни. Колись – допоміжна функція, що надає послуги 

для працівників, зараз – функція, що є ключовою для організацій в усьому світі, які 

займаються цифровими перетвореннями і ця зміна відбувається в трьох сферах: 

- Цифрова робоча сила. Як організації можуть впроваджувати нові методи управління 

(які ми називаємо «цифровими ДНК»), культуру інновацій та спільне користування, а також 

набір практичних навичок, які сприяють створенню нової мережевої організації? 

- Цифрове робоче місце. Як організації можуть проектувати робоче середовище, що 

забезпечує продуктивність; використовувати сучасні комунікаційні інструменти (як-то Slack, 

Workplace by Facebook, Microsoft Teams та багато інших); і сприяти залученню, здоров’ю та 

цілеспрямованості? 

- Цифровий HR. Як організації можуть самі змінювати функцію HR для роботи в 

цифровому режимі, використовувати цифрові інструменти та додатки для постачання рішень 

і постійно експериментувати, впроваджуючи інновації? 

Ці зрушення відбуваються швидкими темпами, оскільки керівників HR-сфери 

підштовхують до того, щоб взяти на себе важливу роль допомагати організації бути 

цифровою, а не просто робити щось у цифровому форматі. Процес починається з цифрової 

трансформації в HR тому, що лідери HR вивчають нові технології, платформи та способи 

роботи: 

- 56% компаній, опитаних цього року, переглядають свої програми HR, щоб 

використовувати цифрові та мобільні інструменти. 

- 51% компаній наразі перебувають в процесі перегляду організації в напрямі цифрових 

бізнес-моделей. 

- 33% опитаних команд HR використовують технологію штучного інтелекту (AI) для 

подання рішень HR. 

- 41% активно розробляють мобільні додатки для надання послуг HR 

Очевидно, що світом керують ті компанії, які стежать за глобальними трендами, в тому 

числі і в HR-сфері. Саме це допомагає компаніям залишатися лідерами на ринку і працювати 

з кращими співробітниками, а заощаджений на рутинних завданнях час керівники 

департаментів у підборі персоналу мають можливість витрачати на утримання талантів і 

складання нової HR-стратегії, яка враховує всі особливості нових трендів. 

Хорошого спеціаліста з аналітики людських ресурсів вирізняє вміння правильно 

застосувати отриману інформацію для покращення ситуації загалом чи вирішення окремої 

проблеми.  

Якщо правильно використовувати зібрану інформацію, то впровадження HR-аналітики, 

яка є невід'ємною частиною управління даними, буде не лише підтримувати функціонування 

HR-відділу, але й сприятиме росту компанії загалом. 

За останні п'ять років цифрова трансформація сфери бізнесу значно змінилась. 

Модифікація торкнулася майже усіх систем, які функціонують всередині – зокрема і 

управління персоналом. 

Впровадження нових HR-трендів в HR-сферу компаній забезпечує їм оперативність 

втілення ідеї в життя та стрімку реакцію на переміну ринку. 

 

3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами  та аспірантами; 
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3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, 

переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях   

 

Монографії 

1. Живко З. Б., Родченко С. С., Руда І.І., Боруцька Ю. З., Бойко О. Т. Типологія 

шахрайства у банківській сфері: сутність, умови виникнення та розробка заходів боротьби. 

Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective 

monograph / Zhydovska N., etc. Іnternational Science Group.  Boston : Primedia eLaunch, 2021. 

С.453-467.  

 

Навчальні посібники: 

1. Шевчук І. Б. Бізнес у соціальних мережах / І. Б. Шевчук // Львів: Видавництво ННВК 

«АТБ». Львів, Львів, ЛЬВІВСЬКА. – 2021. – 0-219 c. 

 

Кількість статей – 13. 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 доведено необхідність формування держаної політики соціально-

економічного розвитку. Особливо це питання актуалізується в сучасних умовах 

євроінтеграційних процесів та є однією з найбільш важливих проблем сучасної економічної 

науки. 

Відтак, розглянуто особливості функціонування економічної системи України, її 

сучасні проблеми та перспективи подальшої євроінтеграції. Проаналізовано основні напрями 

інноваційно-інвестиційного розвитку України з ЄС. Окреслено пріоритети інтеграційної 

стратегії України. Доведено необхідність застосування інноваційного підходу як запоруки 

економічного зростання у довгостроковій перспективі. 

Розглянуто сфери державної політики соціально-економічного розвитку та детально 

досліджено поняття «стимулювання», «мотив», «соціальна політика». Здійснено глибокий 

теоретичний аналіз основних цілей державної політики стимулювання соціально-

економічного розвитку в контексті стратегії сталого розвитку. Показано, що головними 

інструментами державної соціально-економічної політики є прямі, адміністративні та 

економічні методи. Заслуговує на увагу схема взаємодії складових державної політики 

стимулювання соціально-економічного розвитку. Встановлено, що розвиток економічної 

співпраці України з Європейським Союзом дозволить здійснювати більш раціональний 

розподіл державних ресурсів, підвищити ефективність економічних процесів, що 

прогнозовано матиме позитивну динаміку сталого економічного зростання України на 
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довгострокову перспективу. 

 

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. 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  

 

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) - . 

 

У звітному році в межах робочого часу викладачів на кафедрі економіки та публічного 

управління виконувалась НДР на тему : «Публічне управління у ХХІ столітті: національна 

візія та виклики глобалізації», науковий керівник – Капленко Галина Вікторівна, доктор 

економічних наук, доцент, номер державної реєстрації − 0121U110239, термін виконання: 

січень 2021 р. − грудень 2024 р. 

 

3.1 Резюме: 

За результатами наукових досліджень колективу виконавців опубліковано наукові 

статті, монографії, здійснено обговорення на міжнародних та вітчизняних конференціях. 

Зокрема, проаналізовано та узагальнено сутність адміністративного договору – як 

однієї з форм публічного управління в Україні. Досліджено проблеми розробки ефективної 

системи публічного управління в Україні з врахуванням та запозиченням кращого досвіду 

європейських країн, проведення адміністративної реформи в Україні, націленої на 

формування правової, демократичної, соціальної держави, управління розвитком людських 

ресурсів, що передбачає процес комплексного розкриття потенціалу кожного працівника з 

метою підвищення його конкурентоспроможності на сучасному світовому ринку праці.   

Досліджено дефініції громадського контролю. Встановлено взаємозв’язок між 

громадським контролем і розвитком демократичної держави та громадянського суспільства. 

Досліджено особливості механізмів здійснення громадського контролю діяльності органів 

публічної влади. Доведено та обґрунтовано, що головним завданнями для налагодження 



7 

взаємовідносин між суспільством і владою та для подальшої розбудови України як 

демократичної, правової та соціальної держави, має бути ефективне здійснення громадського 

контролю за діяльністю органів публічної влади, що, в свою чергу, дасть змогу визначити 

недоліки в діяльності таких органів, перевірити результати виконання ними завдань і 

функцій, визначених нормативно-правовими актами щодо належного забезпечення та 

гарантування прав і свобод різних категорій осіб. 

Також, дослідження були присвячені проблеми діджиталізації публічного управління 

як чинника цифрової трансформації України, формування цифрової інфраструктури, котра є 

запорукою виконання намічених цілей держави та реалізації ефективних управлінських 

процесів, розвитку електронного урядування та електронної демократії в Україні, пошуку 

шляхів трансформації економічної системи України, котрі б базувалися на принципах 

сталого розвитку. 

Окрім цього доведено, що трансформаційні, євроінтеграційні зміни, що відбуваються 

в Україні, вимагають застосовування до системи національного публічного управління 

позитивно випробуваних механізмів управління європейських країн. Адаптація таких 

практик дасть змогу сформувати оптимальні системи публічного управління на різних рівнях 

державного апарату. Одним із таких механізмів є концепція «Good Governance», що 

представляє собою гармонійне поєднання двох базових складників: демократичність 

практики прийняття й реалізації управлінських рішень та ефективність (досягнення 

позитивного результату за умов мінімізації витрат).  

Здійснено дослідження національних доктрин міжнародного публічного права та 

проаналізовано передумови становлення нації як суб’єкта публічного управління, зокрема 

кореляцію понять «нація», «народ» і «етнос»; еволюційний розвиток суспільства від етносу 

до нації; співвідношення ключових теорій націогенезу та етногенезу. 

В загальному, за даний звітний період у дослідженнях колективу виконавців 

представлено сукупність нових теоретичних і методологічних наукових положень, висновків 

та пропозицій по даній науковій кафедральній темі.  

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. Куліш І. Трудова міграція: український зріз / І. Куліш // 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. – С. 60-71. (0,74 д.а.) 

2. Парубчак И., Балашов А. Оновопологающие тенденции влияния транспортного 

сотрудничества на развитие интеграционнииых процесов между Европейским Союзом и 

Украиной в экономической сфере: монографія / за ред.І.Маршалек-Кава.Торунь. 2020.С. 69-

92. 

3. Парубчак И. Государственная политика социализации молодежи на этапе развития 

гражданского общества странах постсовецкого пространства:монографія /за.ред. 

А.Вежбицький. Торунь.2021.С.227-251. 

 

Кількість статей : 35, тез доповідей на конференціях : 59. 
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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: 

1. Гармонізація бухгалтерського обліку і аудиту у відповідність до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку та аудиту здійснюється за такими напрямами:  

законодавче закріплення принципів ведення бухгалтерського обліку та аудиту за 

міжнародними стандартами; формування нормативної бази за допомогою розробки нових 

положень (стандартів); методичне забезпечення діяльності бухгалтерських служб та 

аудиторських фірм необхідними інструкціями, методичними вказівками, коментарями;  

кадрове забезпечення шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

спеціалістів бухгалтерського обліку та аудиту; міжнародне співробітництво через вступ і 

активну роботу в міжнародних спеціалізованих професійних організаціях. 

2. Реформування системи бухгалтерського обліку та аудиту суб'єктів господарювання в 

державах  кризовою економікою має охоплювати такі важливі напрями: прийняття нових та  

перегляд відповідних нормативно-правових актів для усунення невідповідностей та 

неузгодженостей, подальший розвиток професійних організацій бухгалтерів та аудиторів та 

удосконалення системи професійної освіти бухгалтерів і аудиторів. На сьогодні у світі 

склались такі організаційні моделі обліку, які різняться за ступенем державного 

регулювання, суворістю нормативних вимог щодо виконання облікових процедур, порядку 

відображення господарських операцій на облікових рахунках і регістрах. Держава в 

перспективі має всі необхідні передумови, аби використовувати бухгалтерський облік як 

засіб регулювання економікою. Для цього необхідно забезпечити виконання основного 

призначення бухгалтерського обліку – надання достовірної інформації користувачам, що  

забезпечить порівнянність інформації, яка міститься у фінансовій звітності.  

3. Поштовхом гармонізації бухгалтерського обліку і аудиту є інформаційні потреби 

користувачів їхньої інформації, необхідність в отриманні максимально достовірної і точної 

інформації, що веде до постійного вдосконалення методик обліку, способів подання 

інформації, більш представницькому опису окремих областей економічної діяльності. 

4. До національних систем обліку і аудиту пред'являють все більші вимоги як зовнішні, 

так і внутрішні користувачі. Таким чином, розвиваючись, бухгалтерський облік та аудит 

виходять за національні кордони, відбувається гармонізація систем обліку і аудиту різних 

країн. Відокремлене існування національних систем обліку і аудиту стає неможливим тому, 

що воно є одним з основних перешкод до об'єднання економік.  

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. Приймак С.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Львів, 2021. 264 c. 
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Кількість статей : 8, тез доповідей на конференціях : 43. 

 

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 фінансового менеджменту у звітному році в межах робочого часу 

виконувалась НДР на тему : «Модернізація фінансової системи України: тенденції та 

пріоритети», науковий керівник – Ситник Наталія Степанівна, доктор економічних наук, 

професор, номер державної реєстрації − 0121U110244, термін виконання: січень 2021 р. − 

грудень 2025 р. 

 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та 

за звітний рік зокрема); 

3.1 Резюме : 

Досліджено питання практичної ролі підходів до стратегічного управління взаємодією 

реального сектору економіки і банківської системи; висвітлено теоретичні і практичні 

аспекти системи відносин між підприємствами та банками. Показано позитивний зворотний 

зв'язок, що є умовою розвитку реального сектору економіки та банківської системи. 

Сформульовано загальну постановку стратегічного завдання управління системою таких 

взаємовідносин. Викладено теоретичні засади розвитку банківництва, сутність банківської 

системи та особливості її функціонування у сучасних умовах, зокрема, розглянуто питання 

щодо діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, операцій комерційних банків з 

цінними паперами та операцій комерційних банків в іноземній валюті 

Розглянуто сучасні тенденції ринку life-страхування в Україні, формування новітньої 

моделі державного регулювання страхового ринку та особливості оподаткування страхового 

бізнесу на сучасному етапі; виділено перспективи розвитку unit-linked страхування на 

сучасному етапі функціонування національного страхового ринку, проблеми та перспективи 

вдосконалення реалізації державної політики в сфері оподаткування страхового бізнесу. 

З’ясовано основні критерії оцінки рівня спроможності територіальних громад згідно 

Методики Кабінету Міністрів України. Досліджено динаміку та розглянуто рейтинг областей 

щодо формування спроможних територіальних громад, сформований Міністерством 

розвитку громад та територій України в рамках моніторингу процесу децентралізації та 

реформування місцевого самоврядування. Представлено переваги спроможних 

територіальних громад та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіонів.  

Досліджено один із ключових аспектів проблеми глобалізації економіки – забезпечення 

митної безпеки держави, яка є складовою економічної безпеки держави як комплекс 

(система) ефективних політичних, економічних, правових та інших заходів держави із 

захисту інтересів народу та держави в зовнішньоекономічній сфері. Проаналізовано критерії 

економічної безпеки – показники (індикатори) оцінки стану економіки, які відображають 

реальний стан економічної безпеки. Також розглянуто індикатор фіскальної ефективності 

митної справи, що визначається як різниця між статистичною сумою отриманих платежів та 

тією сумою, яку потрібно стягнути при повному оподаткуванні всього обсягу 

зовнішньоторгових операцій 

 

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; 
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Монографії: 

1. Слобода Л. Я. Фінансова безпека домогосподарств в Україні: сучасні проблеми та 

механізм забезпечення: монографія, за заг.ред д.е.н., професора Б.І. Пшика. Колектив авторів 

Б.І. Пшик – керівник авторського колективу (вступ, підрозділ 3.4.2, висновки), М.С. Зварич 

(підрозділи 1.1-1.3, 3.1-3.3, розділ 2), Я.М. Кашуба (підр. 3.4.1), Слобода Лариса Ярославівна 

(підрозділ 1.4). – Університет банківської справи. – Львів, СПОЛОМ. – 2020. – 138 с. / Л. Я. 

Слобода // СПОЛОМ. Львів. – 2021.  

2. Назаркевич І. Б. Державне регулювання структурних змін в економіці України: 

проблеми та перспективи / І. Б. Назаркевич // ЛНУ ім. Івана Франка. Львів. – 2020. – 356 c. 

 

Кількість статей : 60,  тез доповідей на конференціях : 91. 

 

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: «Формування моделі партнерства інститутів публічної влади, громадянського 

суспільства та бізнесу», науковий керівник –  Комарницька Ганна Омелянівна, доктор 

економічних наук, доцент, номер державної реєстрації − 0121U110273, термін виконання: 

січень 2021 р. − грудень 2024 р. 

 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та 

за звітний рік зокрема): 

3.1 Резюме: 

Визначено теоретичні засади взаємодії органів публічної влади, бізнесу та 

громадянського суспільства. Обґрунтовано доцільність проведення подальших досліджень в 

напрямку формування моделі партнерства суспільства, влади та бізнес-структур. Здійснено 

аналіз джерельної бази щодо формування моделі інститутів, публічної влади та бізнесу; 

розглянуто зарубіжну практику регулювання державно-партнерських відносин, 

організаційно-економічні моделі співпраці держави та бізнесу, інституційні засади 

взаємовідносин держави та громадянського суспільства. Уточнено особливості 

інформаційної діяльності органів місцевої влади як основи ефективного функціонування 

інститутів публічної влади, окреслено базу сучасного стану моделі партнерства інститутів 

публічної влади, висвітлено співпрацю органів влади й місцевого самоврядування з 

організаціями громадянського суспільства. Означено шляхи використання фінансових 

ресурсів об’єднаних територіальних громад. Сформовано оціночні засади до вибору 

показників, за якими визначається рівень взаємодії інститутів публічної влади, 

громадянського суспільства та бізнесу в умовах проведення реформ, зокрема, зміни владних 

повноважень. 

 

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. Комарницька Г. О. Співпраця органів публічної влади та інституцій громадського 

суспільства. Сучасні аспекти науки: VII-ий том колективної монографії / за ред. Є.О. 

Романенка, І.В. Жукової. − Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. 344с. / Г. О. 
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Комарницька, Н. М. Зленко, В. Д. Філіпова // ФОП КАНДИБА Т.П.. Київ; Братислава.. – 

2021. – VII-ий том колективної монографії. 27-43 c. (УДК 001.32:1 /3](477)(02)). 

2. Komarnytska H. O. Development of public interaction with local governments / H. O. 

Komarnytska, R. Saievych // Development and Security of the State, Citizens and Business Entities 

in the Modern World: Challenges and Perspectives: Collective monograph. Czech Republic, 

Prague: Oktan Print. Czech Republic, Prague.. – 2021. – 150-170 p. (DOI 

https://doi.org/10.46489/DaS). 

3. Васьківський Ю. П. Ведення інформаційної війни як конструювання нової реальності 

/ Ю. П. Васьківський, К. В. Васьківська // Management, finance, economics: modern problems 

and ways of their solutions. Boston : Primedia eLaunch. Boston . – 2021. – 14-74 c. (DOI- 

10.46299/ISG.2021. MONO.ECON.II). 

4. Маліновська О. Я. Процеси централізації та децентралізації в Україні / О. Я. 

Маліновська, В. Вовк // Economic strategies for the development of society: collective monograph 

. – Boston : Primedia eLaunch: Іnternational Science Group, . Бостон. – 2020. – 350-361 c. (DOI 

10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III. ). 

5. Комарницька Г. О. Attracting investment and innovation on a voluntary basis public-

private partnership (on the example of Lviv region) / Г. О. Комарницька, М. Устименко, Д. 

Мужилівський // DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY: THEORETICAL AND 

APPLIED APPROACHES. Publishing House of University of Technology, Katowice. Katowice. – 

2021. – 46. 366-376 c. (ISBN 978-83-960717-2-9). 

6. Komarnytska H. O. Essence and significance of activation of public-private partnership 

under the conditions of investment-innovative activity development. / H. O. Komarnytska // Prague: 

Oktan Print.. Czech Republic, Prague.. – 2021. – 5-26 p. (DOI https://doi.org/10.46489/DaS). 

 

Навчальні посібники: 
1. Решота О. А. Вступ до фаху. Теорія та історія управління / О. А. Решота // 

Електронний атестований навчальний курс . Львів. – 2021. – 1-100 c. 

2. Карпінський Б. А. Стратегічне управління в публічній організації: електронний 

навчальний посібник. / Б. А. Карпінський // Львів. – 2021. – 0-260 c. 

3. Герасименко О. В. Менеджмент в публічному управлінні / О. В. Герасименко // 

Львів. – 2021. – 0-180 c. 

4. Бобко Л. О. Комунікації та ділова мова: електронний навчальний посібник / Л. О. 

Бобко // Львів. – 2021. – 0-240 c. 

5 .Комарницька Г. О. Публічне управління соціальним розвитком: електронний 

навчальний посібник / Г. О. Комарницька // Львів. – 2021. – 0-260 c. 

6. Васьківська К. В. Антикризове управління: електронний навчальний посібник / К. В. 

Васьківська // Львів. – 2021. – 0-240 c. 

7. Карпінський Б. А. Ділове адміністрування : Навчальний посібник. За ред. професора 

Б. А. Карпінського. (Серія «Держава і управління»). / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк, О. Б. 

Карпінська // ГАЛИЧ-ПРЕС. Львів. – 2021. – 0-412 c. 

 

Кількість статей : 6, тез доповідей на конференціях : 36. 

 

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): 
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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 Івано-

Франківського 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». 

Карпінський Б.А. д-р екон. наук, проф. –  член спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 

в ДУ«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». 

 

Петришин Л.П. (д.е.н., доц.) 

1. Відгук на автореферат дисертації  Юрченко Сергія Васильовича «Інвестиційне 

забезпечення процесу відтворення технічних ресурсів у сільському господарстві України», 

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством 29.09.2021. 

2. Відгук на автореферат дисертації Поленкової Марини Володимирівни на тему: 

«Теоретико-методологічні засади посилення конкурентних позицій сільськогосподарських 

підприємств в умовах сталого розвитку сільських територій України», представленої на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 12.04.2021. 

3. Відгук на автореферат дисертації Майнки Марселя Курта на тему: «Управління 

інноваційним розвитком будівельних підприємств на засадах системно-функціонального 

підходу», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності).28.04.2021. 

4. Відгук на автореферат дисертації Соколенко Людмили Федорівни ннаа  ттееммуу::  «Розвиток 

обліку і аудиту діяльності керуючих компаній у сфері ЖКГ в умовах цифровізації», яку 

представлено на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). 

01.05.2021. 

Приймак С.В. (к.е.н., доц.) 

Рецензія на Збірник задач для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

доц. Шутки С.Є., доц. Колінько Н.І. «Облік на підприємствах малого бізнесу» 

 

Парубчак І.О. (д.е.н., проф.) приймав членство у редколегіях наукових журналів: 

1. Редколегія наукового фахового видання з державного управління “Публічне 

управління та адміністрування в Україні” м. Одеса. 
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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. 

Парубчак І.О. (д.е.н., проф.) протягом 2021 року здійснив опонування 5 докторських 

дисертацій з державного управління, рецензування 4 кандидатських дисертації з державного 

управління, надано 25 відгуків на автореферати дисертаційних робіт кандидата та доктора 

наук з державного управління. 

 

Куліш І.М. (к.е.н., доц.) 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. 

Куліш І.М. (к.е.н., доц.) 

Відгук на автореферат дисертаційної роботи Мартиросян Ірини Ашотівни 

«Формування якості та безпечності текстильних виробів з біоцидною обробкою», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.08 – 

товарознавство непродовольчих товарів. 

 

Зеленко В.А. (к.е.н., доц.) 

Опонування дисертації Демченко Каріни Ігорівни на тему «Соціально-економічна 

ефективність пенсійного забезпечення громадян України» на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством (спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01 ВНЗ «Університет 

імені Альфреда Нобеля»), 15.04.2021 р. 
 

Комарницька Г.О. (д.е.н., доц.) 

Член разової (спецради) СВР ДФ 35.052.031 з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Будза Олега Федоровича на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 29 "Міжнародні відносини" за спеціальністю 292 

"Міжнародні економічні відносини".  

Науковий консультант працівників Підберізцівської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади з питань розробки «Стратегії розвитку ОТГ на період до 2025 року».  

Опонування дисертаційної роботи Будза Олега Федоровича «Розвиток управління 

митним обслуговуванням підприємств», представлену на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 292 - «Міжнародні економічні відносини» (галузь знань 

29 - «Міжнародні відносини»), 2020.  

Опонування дисертаційної роботи Маліна Олександра Львовича на тему: «Теоретико-

методологічні засади регулювання розвитку державно-приватного партнерства в 

інформаційно-інноваційній економіці», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством, 2021.  

Відгук на автореферат дисертаційної роботи Леськової Світлани Василівни на 

тему:“Система управління розвитком персоналу роздрібних торговельних мереж в умовах 

економічної глобалізації”,спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності).  

Відгук на автореферат дисертаційної роботи Русин-Гриник Романа Романовича на 

тему: «Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх 

конкурентоспроможності», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю - 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (07 Управління та 

адміністрування).  
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Рецензія на дисертацію Шушкової Юлії Володимирівни на тему «Технологічна 

модернізація як основа реіндустріалізації національної економіки», представлену на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством.  

Відгук на автореферат дисертації Василюк Софії Володимирівни на тему «Становлення 

біоекономіки в умовах просторового розвитку регіону» на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка.  

 

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).  

Співкерівник Транскордонної науково-дослідної лабораторії з фінансово-економічних 

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).  

Науковий консультант-експерт Підберізцівської об’єднаної територіальної громади 

Пустомитівського району Львівської області.  

Член редколегії:  

1. Соціально-гуманітарний вісник: збірник наукових праць (Харків).  

2. Креативний простір: науковий журнал.  

Опонування дисертаційної роботи Гринчишин Ірини Миколаївни на тему «Бюджетні 

механізми забезпечення добробуту територіальних громад в умовах поглиблення соціально-

економічної диференціації» подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

за спеціальностями 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та 08.00.08 

– гроші, фінанси і кредит. 

Опонування дисертаційної роботи Петрашко Лариси Олександрівни на тему «Місцеві 

бюджети в умовах фінансової децентралізації в Україні: теорія і практика» подану на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю: 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит. 

 

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. 

Науковий консультант в Підберізцівській об’єднаній територіальній громадіз питань 

розробки Стратегії розвитку ОТГ.  

Опонування дисертаційної роботи Олійник С. Р. на тему: «Теоретико-методологічні 

засади трансформації стилю діяльності органів публічної влади» подана до захисту в 

спеціалізовану вчену раду К 35.860.01 у Львівському 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 (2021р.)  

 

Васьківська К.В. (д.е.н., проф.) 

Науковий консультант працівників Підберізцівської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади з питань розробки «Стратегії розвитку ОТГ на період до 2025 року»  

Рецензент наукового журналу Journal of Management and Financial Sciences (JMFS). 

SGH Warsaw School of Economics Collegium of Management and Finance. Article Title:The 

Hypotheses Testing Method for Evaluation of Startup Projects.  
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Бобко Л.О. . (к.е.н., доц.), Герасименко О.В. . (к.е.н., доц.) 

Наукові консультанти-експерти Підберізцівської об’єднаної територіальної громади 

Пустомитівського району Львівської області. 

  

Ситник Н.С.  (д. е. н., проф.) 

Опоненування дисертації Зайченка Володимира Васильовича на тему: «Пріоритети та 

інструменти забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. 

Експертиза дисертаційної роботи Попадинця Назарія Миколайовича «Теоретико-

методологічні засади державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих 

товарів», представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством  

Експертиза дисертаційної роботи Шкуренко Ольги Володимирівни на тему 

«Управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах 

циркулярної економіки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством  

Відгук на автореферат дисертації Бутка Богдана Олександровича на тему: «Стратегія 

комерціалізації високотехнологічної продукції вітчизняних підприємств у системі 

міжнародного підприємництва» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)  

Відгук на автореферат дисертації Залуцької Христини Ярославівни на тему 

«Управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах 

неотехнологічного відтворення» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)  

Відгук на автореферат дисертації Мушникової Світлани Анатоліївни на тему: 

«Управління безпекою розвитку промислових підприємств»,поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Відгук на дисертаційну роботу Савчук Лілії Мар’янівни «Економічні засади 

забезпечення сталого розвитку сфери охорони здоров’я України», представлену на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки,за 

спеціальністю – 051 Економіка 

 

Ватаманюк-Зелінська У.З.  (д. е. н., проф.) 

Рецензія одноосібної монографії к.е.н., доц. Струтинської І.В. «Організація та 

управління цифровою трансформацією бізнес-структур: теорія, методологія, практика». 

Відгук на автореферат дисертаційної роботи Єрешко Ю.О. на тему «Інтелектуальна 

економіка: інноваційна і технологічна трансформація», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. 

 

Шевчук І.Б.( д.е.н., проф.) 

Керівництво дисертаційнойною роботою на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук: Медвідь Л.І. Соціальна політика розвитку туризму Закарпатської області. 

Спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Захист 

дисертації відбувся 23 вересня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.140.01 у 

Закладі вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права».  
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Відгук на автореферат дисертації Петрук Інни Павлівни «Антикризове управління 

регіональним розвитком», представленої до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розміщення продуктивних сил і 

регіональна економіка.  

Член редакційної колегії (з 2021 р.) збірника матеріалів семінарів CEUR Workshop 

Proceedings (CEUR-WS.org; Німеччина; ISSN 1613-0073), який індексується в базі даних 

Scopus. Зокрема International Workshop on Business Management and Computer Science 

(BMCS-2021), 10 September 2021, Lviv, Ukraine.  

 

 

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). 

 

Карпінським Б.А. взято участь на рівні пленарних доповідей у ряді конференцій та 

круглих столів з питань активізації реформуючих процесів, зокрема: Всеукраїнська науково-

практична конференція «Очікування та перспективи освітнього процесу у 2020/2021 

навчальному році», 2 вересня 2020 р., м. Київ. Сертифікат: МОН України; Всеосвіта, № 

S1233012. Доповідь на тему: «Державотворчий патріотизм нації:формування й проблеми в 

умовах глобальних викликів (освітня сфера)». 

 В обговоренні наукових результатів доповіді прийняли участь представники 

Міністерства освіти і науки України, освітяни й вчені НАН України. За результатами 

обговорення сформовано рекомендації для центральних органів щодо можливостей 

активізації домінант державотворчого патріотизму нації, що принципово важливо в умовах 

наступу коронавірусу Ковід-19, оскільки об'єктивно впливає на бюджетні надходження (а з 

тим й на динаміку розвитку освітньої сфери), виходячи з фундаментальних положень, які 

кристалізуються на кафедрі публічного адміністрування та управління бізнесом ЛНУ імені 

Івана Франка.  

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 недопущення 

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 заземлю 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. 

У звітному періоді викладачі кафедри фінансового менеджменту пройшли наукове 

стажування:  
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доц. Татарин Н.Б. стажування на кафедрі менеджменту Львівського торговельно-

економічного університету, березень-квітень 2021 р., 180 год.  

проф. Ватаманюк У.З., доц. Петик Л.О., доц. Попович Д.В. стажування на кафедрі 

фінансового консалтингу та банківництва Університету банківської справи, березень-квітень 

2021 р., 180 год., довідка №01-015/416 від 17.05.2021р. 

доц. Завальницька Н.Б. стажування у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини, 180 год.  

доц. Клепанчук О.Ю. стажування у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка 01.10.20-23.01.21 «Вдосконалення викладацької майстерності» (СВ № 

02070987/000038-21.) 

«Інновації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та практичні кейси»: серт. №№  

ПК-К 21-02/ 266, 25.02.2021, 6 год/0,2 кред. ЄКТС (доц. Шушкова Ю.В.); 

ПК-К 21-02_078 від 25.02.2021 р. (доц. Дубик В.Я.); 

ПК-К 21-02/103 від 25.02.2021 р. (доц. Клепанчук О.Ю.); 

ПК-К 21-02/176 від 25.02.2021 р. (доц. Петик Л.О.); 

ПК-К 21-02/037 від 25.02.2021 р. та ПК-К 21-03/031 від 25 березня 2021 р. (проф. 

Ватаманюк У.З.). 

«Підвищення кваліфікації освітян: вимоги та новітні тренди», 6 год/0,2 кред. ЄКТС 

(серт. № ПК-К 21/ 09-246, 23.09.2021 доц. Шушкова Ю.В.;  

серт. № ПК-К 21/09-147, 23.09.2021доц. Петик Л.О. 

«Академічна доброчесність: шлях до забезпечення якості освіти», серт. №1601/21, 

20.10.2021, 6 год/0,2 кред. ЄКТС (доц. Шушкова Ю.В.). 

Онлайн-форум «Освіта. Бізнес. Держава. Співробітництво заради добробуту». 

Сертифікат ПК-К 21-06_041 від 16 червня 2021 р. (доц. Дубик В.Я.). 

 Також, викладачі кафедри цифрової економіки та бізнес аналітики за звітний період 

отримали сертифікати по різних видах стажувань: 

1. Сертифікат № 4454 про закінчення року курсу «Інтернет-маркетинг» (12.10.2020р. 

-09.11-2020р.) від Campster. Курс містив 50 навчальних годин і охоплював: Функціонування 

Google, Соціальні мережі від, Facebook до Linkedin, Google AdWords, Facebook ads, 

Emailмаркетинг, Мобільний маркетинг, Основні SEO активності, Google Analytics, Аналітика 

для мобільних пристроїв та аналітика соціальних мереж. – Старух А.І. 

2. Сертифікат про закінчення освітніх вебінарів конференції зі співпраці бізнесу та 

університетів «Uni-Biz Bridge 6» (09-13.02.2021р.). Обсяг: 17год./0,6 ЄКТС . – Старух А.І. 

3. Сертифікат про закінчення онлайн-курсу «Основи тестування программного 

забеезпечення» від Prometeus (виданий 05.04.2021р.) . – Старух А.І. 

4. Сертифікат СВ №02070987/0000477-21 про завершення навчання на програмі 

«Вдосконалення викладацької майстерності» (25.03.2021р.-12.06.2021р.), Модуль 1. Основні 

засади сучасної системи вищої освіти – 1 кредит. . – Старух А.І. 

5. Сертифікат СВ №02070987/0000478-21 про завершення навчання на програмі 

«Вдосконалення викладацької майстерності» (25.03.2021р.-12.06.2021р.), Модуль 2. Сучасні 

IT-компетентності – 3 кредити. . – Старух А.І. 

6. Сертифікат шляхом участі у круглому столі «Інформаційні технології в 

бізнесі: нові вектори розвитку та взаємодії» . – Васьків О.М. 

7. Стажування в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього» НАН 

України з 15.10.2020 р. до 30.11.2020 р. (довідка №1/383 від 01.12.2020 р.). Кількість годин – 

180, кредитів ECTS – 6 кредитів. – Задорожна А.В. 

8. Сертифікат №1-2021/21 «Інформаційні технології в бізнесі: нові вектори розвитку 

та взаємодії» (круглий стіл, 11 березня 2021 р.). Кількість годин – 3, кредитів ECTS – 

0,1 кредити. – Задорожна А.В. 

9. Сертифікат № ПК-К 21-03/080 виданий 25 березня 2021 року: участь в онлайн-

форумі на тему «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі». Кількість годин – 6 

годин (0,2 кредити ЄКТС), форма: дистанційна. – Задорожна А.В. 
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10. Сертифікат, що підтверджує проходження курсу «Як навчати і навчатися онлайн 

ефективно» ( Львів, 20 квітня–29 квітня 2021), виданий CEO, SoftServe. Кількість годин – 10. 

– Задорожна А.В. 

11. Сертифікат № 1-2021/3 про участь у круглому столі вебінарі"Туризм і 

географія:сучасні тенденції співробітництва освіти, бізнесу та управління"(26 лютого 2021 

р.). Обсяг: 3 год./0,1 ЄКТС. – Шевчук І.Б. 

12. Сертифікат про участь в онлайн-круглому столі"Сучасні тренди в економіціта роль 

бізнес-освіти" (25 лютого 2021 р.). Обсяг: 7,5 год./0,25 ЄКТС. – Шевчук І.Б. 

13. Сертифікат про закінчення освітніх вебінарів конференціїзіспівпраці бізнесу та 

університетів "Uni-BizBridge 6" (09-13.02.2021 р.). Обсяг: 17 год./0,6 ЄКТС. – Шевчук І.Б. 

14. Сертифікат № ПК-К 21-03/317 про участь в онлайн-форумінатему 

"Цифровітрансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі"(25 березня 2021 р.). Обсяг: 6 год./0,2 

ЄКТС. – Шевчук І.Б. 

15. Сертифікат про успішнезавершення навчального курсу «Як навчати інавчатися 

онлайн ефективно:найкращі інструменти іпрактики» тривалістю 10 год., організованого 

компаніями SoftServeта Microsoft (20.04.2021 р. - 29.04.2021 р.). – Шевчук І.Б. 

16. Сертифікат № 5413 від 07.05.2021 р. про закінчення курсу «Time management» від 

Campster. Курс містив 50 навчальних годин і охоплював теми:Як розпоряджатися часом? Як 

заощадити час? Як позбутися злодіїв часу? Як застосовувати метод ABCDE? Як 

застосовувати метод 80/20?. – Шевчук І.Б. 

17. Сертифікат СВ02070987/0000447-21 про завершення навчання на програмі 

«Вдосконалення викладацької майстерності» (25.03.2021р.-12.06.2021р.), Модуль 1. 

Основнізасади сучасноїсистеми вищої освіти – 1 кредит. – Шевчук І.Б. 

18. Сертифікат СВ02070987/0000449-21 про завершення навчання на програмі 

«Вдосконалення викладацької майстерності» (25.03.2021р.-12.06.2021р.), Модуль 2. 

СучасніIT-компетентності – 3 кредити. – Шевчук І.Б. 

19. Сертифікат СВ02070987/0000450-21 про завершення навчання на програмі 

«Вдосконалення викладацької майстерності» (25.03.2021р.-12.06.2021р.), Модуль 4. 

Медіаграмотність, інформаційнагігієната можливості міжнародної комунікації – 1 кредит. – 

Шевчук І.Б. 

У звітному періоді викладачі кафедри економіки та публічного управління пройшли 

наукове стажування:  

Стажування у Підберізцівській ОТГ Давидівська об’єднана територіальна громада 

(Довідка №15 від 25.01.2021 р., Давидівська сільська рада) – д.е.н., доц. Капленко Г.В. 

9-13 лютого 2021. “Uni-Biz Bridge”, Ukrainian Generation. Обсяг 17 академічних годин. 

Сертифікат. Доц. Куліш І.М., доц. Пікулик О.І. 

Навчання на курсі професійного розвитку науково-педагогічних працівників 

«Вдосконалення викладацької майстерності», що організовувався Львівським національним 

університетом іменіІвана Франка, 01 жовтня 2020 р. – 23 січня 2021 р. (150 годин (5 кредитів 

ECTS)). Сертифікат СВ№02070987/000265-21. Доц. 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; 
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 виконання спільних міжнародних проектів; 

 публікаціях наукових праць у закордонних виданнях. 

У 2021 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 реалізовувався проєкт в рамках програми Жана 

Моне «Ревіталізація міста – досвід ЄС для України» - «Urban Revitalization - an EU 

Experience for Ukraine»  (620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE)  

Проєкт «Ревіталізація міста – досвід ЄС для України»/«Urban Revitalization – an EU 

Experience for Ukraine»  передбачає 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. 

У звітному періоді в рамках проекту було проведено круглий стіл «Презентація проєкту 

Модуль Жана Моне програми «Erasmus+» – «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України». 

Вібулася Літня школа «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України». Проведено секційне 

засідання у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференціії «Державна фінансова 

політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців і практиків» 18.02.2021 р. 

Відбулася панельна дискусія  про співпрацю фондів ЄС з Україною. 

В рамках проекту ERASMUS+ з березня по червень 2021 року студентка факультету 

управління фінансами та бізнесу Боднар Р.В. була направлена на навчання до Державної 

вищої технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича у Ярославі (Польща). 

Також, прикладами успішної реалізації наукового міжнародного співробітництва із 

закордонними організаціями є: 

Міжнародне стажування «Новації вищої освіти України та ЄС в сучасному 

інформаційному суспільстві» / «Innovations of higher education of Ukraine and the EU in the 

modern information society» (Сертифікат №032.02/2021-EU від 26.02.2021) – д.е.н., доц. 

Капленко Г.В. 

Innovations of Higher Education of Ukraine and the EU in the Modern Information Society'". 

December 1, 2021 -  February 26. 2021. 180 hours (6 ECTS). Сертифікат. Доц. Куліш І.М. 

Японія: 12.10-15.10.2021  IV International Science Conference and Practical Conference 

“Science, Theory and Practice”. Tokyo, Japan – 24  Hours of Particiation (0,8 ECTS credits). 

OUCI, Crossref, International science group. – Руда І.І. 

VUZF Univercity of Finance, Business and Entrepreneurship intership on: Modern teaching 

methods and innovative technologies in Higher education:European experience and Global Trend - 

Sofia, Bulgaria 25.02.21 - 25.05.21 Number BG/VUZF/765-2021 – Ярема О. 

Навчання за фінансової підтримки королівства Нідерландів. Сертифікат № 

ААА202106-15 про закінчення мобілізаційної школи Академія антикорупційного активіста» 

Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції в Україні. (10.06.2021). – 

Руда І.І. 
Міжнародне стажування Innovations in education. Wyższa Szkoła Techniczna w 

Katowicach «Innovative technologies for teaching professional disciplines» (травень-вересень 

2021р., 6 кредитів (180 годин) д.е.н., доц. Комарницька Г.О.). 

Міжнародне підвищення кваліфікації на тему «Підбір, підготовка, та публікація 

наукових статей у наукових виданнях, що індексуються у базах даних Scopusта Web 

ofScience», 1,5 кредита (45 годин), 12 липня-19 липня, 2021 року, м. Люблін, Польща, 

Сертифікат ES №6992/2021 (к.е.н., доц. Решота О.А.). 
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В рамках спільної Транскордонної науково-дослідної лабораторії з фінансово-

економічних 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 

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 закін-

чення 

Дата і 

місце 

захисту 

Тема 

дисертації 

Пелеханий 

Андрій 

Олегович 

Васьківська К.В., 

д-р е.н., проф. 

кафедри 

публічного 

адміністрування 

та управління 

бізнесом, ЛНУ 

імені Івана 

Франка 

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 

2020 10.12. 2020  

Д 26.883.01 

Університет 

банківської 

справи 

Бюджетна політика у 

забезпеченні розвитку 

територій України 

*Назаркевич 

Ігор 

Богданович 

Гринів Л.С. 

д-р.е.н., проф. 

кафедри 

економіки 

України, ЛНУ 

імені Івана 

Франка 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством  

2021 14.05.2021 р., 

Д 35.051.01 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

Франка 

Державне регулювання 

структурних змін в 

економіці України 

* Співробітники 
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7.1.2 Захист дисертацій випускниками аспірантури* 

Прізвище, 

ініціали 

Науковий 

керівник, 

посада, 

установа 

Спеціальність Рік закін-

чення 

Дата і 

місце 

захисту 

Тема 

дисертації 

* Співробітники 

 

7.2.1 Захист докторських дисертацій співробітниками** 

Прізвище, 

ініціали 

Посада, 

кафедра 

Науковий 

консультант, 

посада, 

установа 

Спеціаль- 

ність 

Дата і місце 

захисту 

Тема дисертації 

Шушкова Юлія 

Володимирівна 

Професор 

кафедри 

фінансового 

менеджменту 

Ситник Н.С. 

д-р е.н., проф., 

завідувач 

кафедри 

фінансового 

менеджменту, 

ЛНУ імені Івана 

Франка 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством 

09.12.2020 р.,  

Д 35.840.01 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет 

Технологічна 

модернізація як 

основа 

реіндустріалізації 

національної 

економіки 

** Випускники докторантури 

 

7.2.2 Захист кандидатських дисертацій співробітниками** 

Прізвище, 

ініціали 

Посада, 

кафедра 

Науковий 

керівник, 

посада, 

установа 

Спеціаль- 

ність 

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 
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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 2021 р. на факультеті функціонувало 7 наукових гуртків, до яких було залучено 225 

студентів. 

18 лютого 2021 року було проведено ІI Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

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

практиків» 

18-19 жовтня 2021 року було проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Сучасна парадигма публічного управління». 

Студенти факультету управління фінансами та бізнесу взяли активну участь у даних 

заходах.   

У 2021 р. за участю студентів факультету було організовано та проведено наступні 

наукові заходи: 

2 круглі столи із публікацією тез доповідей. За результатами участі видано: Фінанси, 

митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 5 / 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, 2021. – 248 с. (79 тез доповідей). 

Проведено у дистанційному форматі відкрите засідання наукового гуртка на тему: 

«Чат-боти та квіз-маркетинг для бізнесу» (25 листопада 2020 р.) із безпосереднім залученням 

студентів з доповідями в рамках визначеної тематики.  

Проведено відкрите засідання наукового гуртка на тему: «Математичні методи та 

інформаційні технології» (14 грудня 2020 р.) із безпосереднім залу¬ченням студентів з 

доповідями в рамках визначеної тематики.  

Панельна онлайн-дискусія в межах роботи студентського наукового гуртка 

«Кіберпростір» на тему: «Smart-технології в економіці та соціальній сфері» (платформа 

Microsoft Teams), 08 грудня 2020 р. Учасники викладачі кафедри та студенти освітньої 

програми «Інформаційні технології в бізнесі».  

Проведено у дистанційному форматі відкрите засідання наукового гуртка на тему: 

«Чат-боти та квіз-маркетинг для бізнесу» (25 листопада 2020 р.) із безпосереднім залученням 

студентів з доповідями в рамках визначеної тематики. 

Проведено круглий стіл на тему «HR-фундамент, аудит, аналітика, стратегія, 

автоматизація бізнес-процесів» у рамках Всеукраїнського фестивалю науки у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка – дата проведення: 19 травня 2021р. 

Співорганізатори: Васьків О.М., Стадник Ю.А., Старух А.І., Шевчук І.Б.  

Проведено практичний семінар для студентів вибіркової загальноуніверситетської 

дисципліни, на якому було відпрацьовано механізм аналізу сайтів конкурентів за допомогою 

різного аналітичного web-інструментарію. (01 грудня 2020 р.). Набуті знання та навички 

були підкріплені участю у практичному вебінарі «Інтернет-маркетинг – чи є життя без 

цифрової мережі»  

Проведено міжкафедральний семінар (28.04.2021 р. у онлайн-форматі на платформі 

Microsoft Teams) за участю кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Факультету 

управління фінансами та бізнесі й кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права Юридичного факультету ЛНУ імені І.Франка на тему «Правове 

регулювання ІТ-сфери». Зустріч була організована для студентів 3-4 курсів освітньої 

програми «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка». 

Співорганізатор: к.ф.-м.н., доц. Депутат Б.Я.  
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Організована онлайн-подія «System Integration & API Management Week», 1-5 лютого 

2021 р. Учасники зустрічі Б. Депутат, І. Шевчук, О. Гой та студенти освітньої програми 

«Інформаційні технології в бізнесі», організована компанією SoftServe.  

Участь студентів у вебінарах:  

Вебінар «ТОП 5 питань про Java» (Zoom конференція) у рамках дисципліни «Об’єктно-

орієнтоване програмування», 10 листопада 2020. Учасники вебінару д.е.н. Шевчук І.Б., 

студенти, що навчаються на освітній програмі «Інформаційні технології в бізнесі» (група 

УФЕ-21с);  

Вебінар «Працюй над кодом як команда» (YouTube-канал) у рамках дисципліни «Вступ 

до фаху», 24 листопада 2020 р. Учасники вебінару студенти групи УФЕ-11с та Шевчук І. Б.;  

Вебінар «ІТ-бізнес у 2021 році: виклики та можливості», 10 лютого 2021 р. Учасники 

вебінару Шевчук І. Б та студенти групи УФЕ-21с.  

Вебінар «Погляд у майбутнє: вимірювання та перспективи перегляду показників ЦСР», 

1 квітня 2021 р.. Учасники вебінару Шевчук І. Б. та студенти групи УФЕ-31с освітньої 

програми «Інформаційні технології в бізнесі».  

Відеозустріч із А. Шевчуком, Network Tests Engineer at GlobalLogic Ukraine у рамках 

дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» (платформа Microsoft Teams) щодо 

практичних аспектів вибору ресурсів та середовищ для розробки програмного продукту, 26 

травня 2021 р. Учасники відеозустрічі Шевчук І.Б., студенти, що навчаються на освітній 

програмі «Інформаційні технології в бізнесі» (група УФЕ-21с). 

Студентський круглий стіл на тему: «Партнерство і співпраця влади та бізнесу як 

невід’ємна складова діяльності держави та суспільства» (15 жовтня 2020 року) - 11 

доповідей.  

Дискусійний клуб «Співпраця органів влади та місцевого самоврядування з 

організаціями громадянського суспільства» у рамках «фестивалю науки – 2021» (травень 

2021 р.) - 16 доповідей.  

Студентська онлайн-дискусія наукового гуртка «Державотворець» на тему «Проблемні 

аспекти публічного управління та адміністрування в умовах пандемії» (2021 р.) - 12 

доповідей.  

Студентський науковий круглий стіл гуртка «Державотворець» на тему «Сучасні 

виклики публічного управління та адміністрування України» (2021 р.) - 10 доповідей.  

Студентський круглий стіл на тему:“Партнерство і співпраця влади та бізнесу як 

невід’ємна складова діяльності держави та суспільства” (2021 р.) - 11 доповідей.  

Круглий стіл: «Партнерство та співпраця як невід’ємні складові діяльності держави та 

суспільства» кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом (2021 р.) - 10 

доповідей.  

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна парадигма публічного 

управління" (19 жовтня 2021 р.) - 3 доповіді. 

У звітному періоді студенти факуотету стали призерами Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт: 

- Студентка 3 курсу, групи УФО-31с Бойко Олександра Олександрівна зайняла 1-ше 

місце зі спеціальності “Облік і оподаткування”; 

- Студентка 3 курсу, групи УФП-31с Вовк Вікторія Вікторівна зайняла 3-тє місце зі 

спеціальності “Публічне управління та адміністрування”. 

Ткож студенти факультету у 2021 році отримали іменні стипендії: 

 Жовтяк Катерина (УФФМ-21с) - Академічна стипендія імені Христофора 

Барановського  

 Кобець Катерина (УФПМ-21с) - Академічна стипендія імені Симона Петлюри  

 Тех Сергій (УФЕ-21с) - Академічна стипендія імені Героїв Небесної сотні   
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Студентами факультету опубліковано 49 статей (у співавторстві) у фахових виданнях, 

293 тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях 

(110 у співавторстві та 183 самостійних). 

 

 

 

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

 

Монографії 

Видано __11__ монографій загальним обсягом __91,7____ друк. арк. 

 
Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Куліш І. Трудова міграція: український зріз / за наук. редакцією д.е.н., 

професора Міщук Г. Ю. – Рівне : НУВГП, 2020. – 408 с. 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Monohrafiia-Rivne.pdf 

23,8 

Парубчак И., Балашов А. Оновопологающие тенденции влияния 

транспортного сотрудничества на развитие интеграционнииых процесов между 

Европейским Союзом и Украиной в экономической сфере // Между Азией и 

Европой Мысли о литературе и языке / за ред.І.Маршалек-Кава. – Торунь. – 

2020. – 181с. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/POPR-2020-

T-12-Mezhdu-Azyey-y-Evropoy8-10.02.2021.pdf 

11,3 

у т.ч. автора у-ту (1,4) 

 

Парубчак I. State Policy on Youth’s Socialization at the Stage of Development of 

Civil Society in the Post-Soviet States // MIĘDZY TRADYCJĄ A 

MODERNIZACJĄ: Teoria i praktyka badań politologicznych państw eurazjatyckich 

/ за.ред. А.Вежбицький. – Торунь. – 2021. – 792 с. https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/11/Ksiega-Jubileuszowa.pdf 

49,5 

у т.ч. автора у-ту (1,5) 

 

Комарницька Г. О. Співпраця органів публічної влади та інституцій 

громадського суспільства (С. 27-43) // Сучасні аспекти науки / за ред. Є.О. 

Романенка, І.В. Жукової. − Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. 344 

с. http://perspectivehttp://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-7-

2021.pdf 

8,2 

у т.ч. автора у-ту (1,0) 

 

Васьківський Ю. П. Ведення інформаційної війни як конструювання нової 

реальності (С.91-100) / Ю. П. Васьківський, К. В. Васьківська // Management, 

finance, economics: modern problems and ways of their solutions. Boston : Primedia 

eLaunch. Boston . – 2021. – 615 с. https://isg-konf.com/wp-

content/uploads/2021/06/Monograph-USA-Economy-2021-II-isg-konf.pdf  

38,4 

у т.ч. автора у-ту (0,6) 

Маліновська О. Я. Процеси централізації та децентралізації в Україні / О. Я. 

Маліновська, В. Вовк (С. 105-117) // Economic strategies for the development of 

society: collective monograph . – Boston : Primedia eLaunch: Іnternational Science 

Group, . Бостон. – 2020. – 409 c. 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33058/1/Monograph-USA-Economy-isg-

konf.pdf  

25,6 

у т.ч. автора у-ту (0,8) 

Комарницька Г. О. Attracting investment and innovation on a voluntary basis 

public-private partnership (on the example of Lviv region) (р. 343-352) / Г. О. 

Комарницька, М. Устименко, Д. Мужилівський // DIGITAL 

TRANSFORMATION OF SOCIETY: THEORETICAL AND APPLIED 

APPROACHES. Publishing House of University of Technology, Katowice. 

Katowice. – 2021. – 660 р. https://financial.lnu.edu.ua/employee/komarnytska-

hanna-omelyanivna/publishing-house-of-university-of-technology-katowice  

41,25 

у т.ч. автора у-ту (0,5) 

Komarnytska H. O. Essence and significance of activation of public-private 

partnership under the conditions of investment-innovative activity development (р.5-

26); Development of public interaction with local governments (p.150-170) // 

Development and Security of the State, Citizens and Business Entities in the Modern 

World: Challenges and Perspectives. Prague: Oktan Print. Czech Republic, Prague. – 

2021. – 661 p. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/DaS-

Collective-Monograph-monohrafiia-CHekhiia.pdf 

17,1 

у т.ч. автора у-ту (2,6) 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Monohrafiia-Rivne.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/POPR-2020-T-12-Mezhdu-Azyey-y-Evropoy8-10.02.2021.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/POPR-2020-T-12-Mezhdu-Azyey-y-Evropoy8-10.02.2021.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Ksiega-Jubileuszowa.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Ksiega-Jubileuszowa.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Ksiega-Jubileuszowa.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Ksiega-Jubileuszowa.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Ksiega-Jubileuszowa.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Ksiega-Jubileuszowa.pdf
http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-7-2021.pdf
http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-7-2021.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/06/Monograph-USA-Economy-2021-II-isg-konf.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/06/Monograph-USA-Economy-2021-II-isg-konf.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33058/1/Monograph-USA-Economy-isg-konf.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33058/1/Monograph-USA-Economy-isg-konf.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/employee/komarnytska-hanna-omelyanivna/publishing-house-of-university-of-technology-katowice
https://financial.lnu.edu.ua/employee/komarnytska-hanna-omelyanivna/publishing-house-of-university-of-technology-katowice
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/DaS-Collective-Monograph-monohrafiia-CHekhiia.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/DaS-Collective-Monograph-monohrafiia-CHekhiia.pdf
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Петришин Л.П. Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств у 

мінливому середовищі розвитку. – 2-ге вид., перероб. і доп. Львів : Сполом, 

2021. – 466с. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/monograph-2-

ost.pdf 

27,4 

Слобода Л. Я. Фінансова безпека домогосподарств в Україні: сучасні 

проблеми та механізм забезпечення / за заг.ред д.е.н., професора Б.І. Пшика. – 

Львів, СПОЛОМ. – 2020. – 138 с. https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/11/Finansova-bezpeka.pdf 

15,9 

у т.ч. автора у-ту (3,4) 

 

Назаркевич І. Б. Державне регулювання структурних змін в економіці 

України: проблеми та перспективи / І. Б. Назаркевич // ЛНУ ім. Івана Франка. 

Львів. – 2020. – 356 c. https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/11/Monohrafiia_Nazarkevych.pdf 

28,7 

 

Підручники 

Видано ____ підручник загальним обсягом _____ друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

  

 

 

Навчальні посібники 

Видано __4__ навчальних посібників загальним обсягом __65,1__ друк. арк. 

 
Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Карпінський Б. А. Ділове адміністрування / За ред. професора Б. А. Карпінського. 

(Серія «Держава і управління»). / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк, О. Б. 

Карпінська // ГАЛИЧ-ПРЕС. Львів. – 2021. – 412 c. 

23,9 

у т.ч. автора у-ту 

(18,5) 

 

Приймак С.В. Фінансовий аналіз. Львів, 2021. – 264 c. 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Finansovyy-analiz-praktykum-

Pryymak-S.V.-peretvoreno.pdf 

16,5 

Маркетингові дослідження з використанням SPSS /  Лозинський В.Т., Леонова 

С.В., Гайванович Н.В., Косар Н.С., Шевців Л.Ю., Мних О.Б., Крикавський Є.В. – 

Львів: Вид-во «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. – 282 с. 

22,2 

у т.ч. автора у-ту 

3,1 

Шевчук І. Б. Бізнес у соціальних мережах / І. Б. Шевчук // Львів: Видавництво 

ННВК «АТБ». – 2021. – 219 c. https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/11/BSM_navchalnyy-posibnyk_2.pdf 

27,0 

 

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. 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/monograph-2-ost.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/monograph-2-ost.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Finansova-bezpeka.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Finansova-bezpeka.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Monohrafiia_Nazarkevych.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Monohrafiia_Nazarkevych.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Finansovyy-analiz-praktykum-Pryymak-S.V.-peretvoreno.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Finansovyy-analiz-praktykum-Pryymak-S.V.-peretvoreno.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/BSM_navchalnyy-posibnyk_2.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/BSM_navchalnyy-posibnyk_2.pdf
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Збірники наукових праць 
Видано _4_ випуски збірників наукових праць загальним обсягом  __89,9__ друк. арк. 

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк. 
Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. 

Випуск 5 / 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, 2021. – 248 с. https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/10/Nauk_Pratsi-studentiv__2021.pdf 

18,4 

Збірник тез доповідей звітної конференції Львівського національного 

університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та 

бізнесу, (м. Львів, 1-8 лютого 2021 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2021. – 232 

с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/06/ZBIRNYK_ZVITNA-KONF._2021.pdf 

14,5 

Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди 

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

практ. конф., м. Львів, 18 лютого 2021 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2021. – 366 с.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk_02.2021.pdf 

22,9 

Сучасна парадигма публічного управління : Збірник тез ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина 

А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 12 листопада 2020 р. – Львів, 2020. – 

545 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/12/Zbirnyk_tezy_LNU_2020_Paradyhma_PU-1.pdf 

34,1 

 

 

 

 

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. Vatamanyuk-Zelinska U. Z. Small business support in the territories in a decentralized 

environment. / U. Z. Vatamanyuk-Zelinska, N. Tkachova, Y. M. Dankevych, O. I. Yemets, O. F. 

Stasiv // Revista San Gregorio. Portoviejo. – 2021. – 44. P. 99-112. 

(http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i44.1596). 

2. Parubchak Ivan, Hrynyshyn Halyna. Features of public administration in shaping strategy 

of venture investment of business enterprises. Baltic Journal of Economic Studies, Latvia.Vol.6 

(2020) №.4, p.139-147. http://www.baltijapublishing.lv/index.php/ 

3. Zinaida Zhyvko, Olga Voronka, Viacheslav Blikhar, Iryna Ruda. Liliia Kukharska. 

Formation of the hierarchy Model of Threats Impact on Personnel Security of Banks. Financial and 

credit activity: problems of theory and practice.  

4. Sytnyk N. S. Financial Balancing in Creating Shared Value in Ukraine (Web of Science). 

/ N. S. Sytnyk, A. V. Stasyshyn, O. V. Herasymenko // Sustainable Economic Development and 

Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic. Granada, Spain. – 2020. – P. 

12060-12067. 

5. Kulish, H. Kaplenko, U. Martyniuk, I. Semchuk, I. Kravtsiv, M. Dorosh, V. Chemerys. 

Harnessing the resource potential of wetlands: the environmental context // Ukrainian Journal of 

Ecology, 2021, 11(3), 117-123, doi: 10.15421/2021_151  

https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Nauk_Pratsi-studentiv__2021.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Nauk_Pratsi-studentiv__2021.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/ZBIRNYK_ZVITNA-KONF._2021.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/ZBIRNYK_ZVITNA-KONF._2021.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk_02.2021.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zbirnyk_tezy_LNU_2020_Paradyhma_PU-1.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zbirnyk_tezy_LNU_2020_Paradyhma_PU-1.pdf
http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i44.1596
http://www.baltijapublishing.lv/index.php/
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6. Kulish I. Theoretical aspects of the concept of "quality of life" in the context of 

environmental safety / I. Kulish //  V. Chemerys1, H. Kaplenko, I. Kulish, V. Maksym, O. Dadak, 

L. Kushnir, O. Hrymak  // Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(1), 196-201. doi: 

10.15421/2020_31. 

 

- Scopus 

1. Khirivskyi, R. ,  Cherevko H ,  Yatsiv I , Pasichnyk, T. , Petryshyn, L.  & Kucher, L.  

(2021). Assessment of the efficiency of employment of the communities’ resource potential using 

different approaches.TEM journal 

2. Shushkova Y. V. Economy’s innovative technological competitiveness: Decomposition, 

methodic of analysis and priorities of public policy. / Y. V. Shushkova, T. Vasyltsiv, I. Irtyshcheva, 

R. Lupak, N. Popadynets, Y. Boiko, O. Ishchenko // Management Science Letters. – 2020. – Vol. 10. 

Issue 13., P. 3173-3182. (DOI: 10.5267/j.msl.2020.5.004).  

3. Kaplenko Halyna, Synchuk Svitlana, Garasym Lyudmyla, Burak Volodymyr. THREATS 

TO ECONOMIC SECURITY IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF UKRAINE Oeconomia 

Copernicana. Volume 12 issue 4 2021. Рр. 550-559 

4. Malinovska O. J. The choice of tactical approaches to the implementation of enterprise 

strategy in terms of innovative development [Електронний ресурс] (SciVerse SCOPUS, Web of 

Science). / O. J. Malinovska, K. Doroshkevych, O. Maslak, U. Motorniuk, V. Zhezhuha, M. Terebuh 

// Estudios de Economia Aplicada. . – 2021. – Vol. 39, No. 7. – P. 0-11. 

(https://doi.org/10.25115/eea.v39i7.4937). 

5. Sytnyk N. S. Economic activity vs generation of local budgets’ revenues: Regional 

disparities in COVID-19 instability / N. S. Sytnyk, O. R. Zakhidna, I. Storonyanska, M. Melnyk // 

"Public and Municipal Finance". LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”. 

Sumy (Ukraine). – 2021. – Volume 10 2021, Issue #1. P. 94-105. 

(http://dx.doi.org/10.21511/pmf.10(1).2021.08). 

6. Starukh, N. Boyko, L. Zalizna, Y. Kryvenchuk, Y. Malynovskyy. Methods of Solving the 

Problems of the Seller in Order to Find the Optimal Solution for Economic and Legal Problems on 

the Internet for Export-Oriented Products. Proceedings of the Symposium on Information 

Technologies & Applied Sciences (IT&AS 2021). Bratislava, Slovak Republic, March 5, 2021. 

Section 1. Р.51-64 

 

- Index Copernicus 

1. Приймак С.В., Шот А.П., Сенишин Б.Б. Обліково-аналітичні технології 

менеджменту авіакомпаній України.  Journal of science. Lyon, 2020. VOL. 1. № 13.  С.41-51.  

2. Шот А., Сівак В. Аналітичне забезпечення обліку і контролю виконання 

договірних зобов’язань з постачальниками. Економіка та суспільство, (30/ 2021).  

3. Приймак С. В., Гончарук С. М., Мосолова Ю. О. Стан і перспективи державного 

фінансового контролю  в Україні. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: 

"Економічні науки". 2021. № 9 (53), том 1. С. 55-64 

4. Гончарук С.М. Аудит і завдання з надання впевненості: теоретичні та практичні 

аспекти.  Бізнес інформ,  2021.  № 6. С. 113-118 

5. Приймак С.В., Романів Є.М., Гараздовська Ю.І. Теоретичні і практичні аспекти 

регулювання діяльності та оподаткування ІТ-компаній в Україні. Бізнес інформ. 2021. № 10.  

6. Dolbneva D.V. The importance of non-financial statements or ukrainian enterprises at 

the stage of market transformations. Norwegian Journal of development of the International 

Science. 2021. № 54. Vol. 2. С. 9-15.  

7. Долбнєва Д. В., Сподарик Т. І. Financial monitoring as a mechanism to prevent and 

counteract the legalization of proceeds from crime. 2021. The scientific heritage. 2021. № 64. Vol. 

3. Р. 21-26.  

8. Шевців Л. Ю.,  Сподарик Т. І. Організація управлінського обліку на вітчизняних 

підприємствах у рамках системи обліково-аналітичного забезпечення управління. 

https://doi.org/10.25115/eea.v39i7.4937
http://dx.doi.org/10.21511/pmf.10(1).2021.08
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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БізнесІнформ.  2020. № 10. С.255-266  

9. Шевців Л. Ю., Сенишин Б.Б.  Формування механізму управління витратами 

підприємства в умовах сьогодення.  Journal of science.  2020. Lyon. France. №14. С. 20-29.  

10. Шевців Л.Ю., Elżbieta Rak-Młynarska, Шинкаренко Н.В. Стратегія кооперенції 

(коопетиції) в системі ритейлу на засадах омніканальності. Економіка та суспільство. 2021. 

№ 29.  

11. Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Сподарик Т.І. Аутсорсинг як структурний елемент 

національної економіки. Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ».  Харків, 2020.  № 5.  С. 212-

218.   

12. Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Сподарик Т.І. Фіскальне навантаження у 

національній економіці: динамічний аспект. Науковий журнал "БІЗНЕС ІНФОРМ". - Харків, 

2021. - № 2. - С. 292-299  

13. Лобода Н.О. Податковий контроль у структурі фіскальної політики 

(функціональний аспект).  Науковий журнал "БІЗНЕС ІНФОРМ".  Харків, 2021.  № 3. С. 148-

155.  

14. Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Мосолова Ю.О.  Особливості застосування 

спрощеної системи оподаткування суб’єктами малого підприємництва. Науковий журнал 

"БІЗНЕС ІНФОРМ". - Харків, 2021. - № 4. - С. 228-234  

15. Шот А. П., Мосолова Ю.О. Український ринок праці в умовах COVID-19 та 

облікові аспекти оплати праці. Молодий вчений. 2020. №12. С.179-185.  

16. Блащук-Дев'яткіна Н. З. Яцькова Р. В. Аналіз діяльності систем переказу коштів в 

Україні / Яцькова Р.В., Блащук-Дев'яткіна Н.З. // Економіка. Фінанси. Право. -  № 3/1 2021. - 

с. 25-28. 
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науковий журнал “Наука онлайн” . Інтернаука. Київ. – 2020. – C. 1-13.  
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82. Ярема О. Р. Стартапи в ІТ-сфері. Їхні ознаки та стадії, український та зарубіжний 

досвід / О. Р. Ярема, П. Тарасенко // Міжнародний електронний науковий журнал “Наука 

онлайн” . Інтернаука. Київ. – 2020. – № 11. C. 1-15.  

 

3. Статті в інших закордонних виданнях; 

1. Долбнєва Д. В. Складання та подання фінансової звітності підприємствами 

України на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами. P. 18-26. 

Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective 

monograph /Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 

2021. 615 р.  

2. Rostoka, M. Guraliuk A. , Kuzmenko O. , Bondarenko T.  and  Petryshyn L. (2021). 

Ontological Visualization of Knowledge Structures Based on the Operational Management of 

Information Objects / M. Rostoka, A. Guraliuk, O. Kuzmenko, T. Bondarenko and L. Petryshyn; In: 

Auer M. E., Rüütmann T. (eds) //  Educating Engineers for Future Industrial Revolutions. 

ICL 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 1329. pp. 832-840.  

3. Sych O. A. Tax Burden on the Enterprise in Ukraine / O. A. Sych, N. S. Sytnyk // Prace 

naukowe Wudzialu Prawa, Administracji I Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego : Zarys 

wybranych problemów z zakresu finansów i rachunkowości. Wroclaw. – 2020. – 6. P. 143-151.  

4. Sych O. A. Strategy of Regional Development- Environmental Aspect and 

Revitalization / O. A. Sych, I. R. Myshchyshyn // Zrownowazony Rozwój w Zarządzaniu I 

Finansach. Perspectywa COVID-19. Poznan. – 2021. – P. 49-58. 

5. Yasinovska I. F. Socio-economic development of Ukraine in the context of European 

integration. / I. F. Yasinovska, S. D. Smolinska // Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach 

perspektywa COVID-19. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Poznań. 2021. P. 

85-96. 

6. Назаркевич І. Б. Parameters of the structural basis of the national economy in the 

system of economic interests of the state / І. Б. Назаркевич // PERSPECTIVES. Vysoká škola 

medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Prešov, Slovakia. – 2020. – № 2. C. 31-57. 

7. Kaplenko Halyna, Stasyshyn Andrii, Klochko Andrii. The essence of the administrative 

agreement - one of the forms of public administration in Ukraine // Socioworld Refereed & 

reviewed journal Social research & behavioral sciences. 2020. Vol. 02. Issue 02. P. 54 - 63. 

8. Kaplenko Halyna, Gytar Maksym. Formation of the mechanism of regulation of the 

market of consumer goods of Ukraine in the conditions of globalization // Socioworld Refereed & 

reviewed journal Social research & behavioral sciences. 2021. Vol. 05. Issue 05. 

9. Микитенко О.В. Проблема національної доктрини міжнародного права: візія 

французьких юристів-міжнародників. European potential for the development of legal science, 

legislation and law enforcement practice: зб. наук .праць за матеріалами міжнародної науково-

практичної конференції (м. Влоцлавек, 26–27 лютого 2021 року). Włocławek: Kujawska 

Szkoła Wyższa, 2021. С. 241-244 

10. Shevchuk I. B. Optimization of Algorithms for Selecting Urgent Factors That Affect the 

Cost of Legal Real EstateLease / I. B. Shevchuk, N. Boykoа, O. Yurynets, Y. Kryvenchuk, T. 

Helzhynska // Proceedings of the Symposium on Information Technologies & Applied Sciences 

(IT&AS 2021). Bratislava, Slovak Republic. – 2021. – P. 140-151. 

11.  Shevchuk I. B. Social Potential In The Conditions Of Digitalization Of Economy And 

Society: Evaluation And Opportunities For Development. / I. B. Shevchuk, A. I. Starukh, S. Kniaz 

// 36th IBIMA Conference. Granada, Spain . – 2020. – P. 11332-11339. 

12. Muhammad Uhaib As’ad, Zinaida Zhyvko, Olesya Boyko, Iryna Ruda. Economization 

of political Processes in Indonesia. Economics, Finance and Management Review. Issue 2 (6), 

2021. Pp. 33-42.  

 

4. Статті у фахових виданнях України; 
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1. Клепанчук О. Ю. Проблеми функціонування і напрями розвитку внутрішнього 

ринку землі в Україні / О. Ю. Клепанчук // Бізнес-навігатор. Видавничий дім "Гелветика". 

Херсон. – 2021. – Випуск 4(65). C. 47-53.  

2. Клепанчук О. Ю. Інституційні пріорітети структурного трансформування 

енергетичного ринку України / О. Ю. Клепанчук // Інтелект ХХІ. Видавничий дім 

"Гелветика". Київ. – 2021. – Випус №2. C. 44-55.  

3. Клепанчук О. Ю. Системний аналіз розвитку споживчого ринку України / О. Ю. 

Клепанчук, І. І. Свидрук // Вісник Тороговельно-економічного унівеститету. Львів. Львів. – 

2021. – Випуск 64. C. 73-81.). 

4. Шушкова Ю. В. Фінансова стійкість підприємств України як запорука їх 

ефективного функціонування / Ю. В. Шушкова, В. А. Іщенко // Інфраструктура ринку. – 

2021.  

5. Татарин Н. Б. Вплив пандемії COVID-19 на ринок ОВДП в Україні: стан, 

проблеми та перспективи розвитку / Н. Б. Татарин, І. М. Юрченко // Проблеми економіки. – 

2021. – № 2 (48), 2021. 

6. Слобода Л. Я. Сучасні тенденції та особливості розвитку ринку 

автотранспортного страхування в Україні / Л. Я. Слобода, З. М. Руденко // Бізнес Інформ. 

Харківський Національний економічний Університет. Харків. – 2021. – C. 170-178.  

7. Слобода Л. Я. Інвестиційні рішення на ринку криптовалют та їхній вплив на 

фінансову безпеку України / Л. Я. Слобода, Е. В. Родіонова // Вісник Університету 

банківської справи. Університету банківської справи. Львів. – 2021. – № 3. C. 56-62.  

8. Sloboda L. Y. Licensing E-money Institutions in the European Union as a way of 

transferring global capital flows / L. Y. Sloboda // Вісник Університету Банківської справи. 

Banking University. Kyiv. – 2020. – 1 (37). P. 26-35. 

9. Назаркевич І. Б. Інтегральна оцінка діяльності малих підприємств України в 

умовах структурної трансформації вітчизняної економіки / І. Б. Назаркевич, О. Б. Назаркевич 

// Економічний журнал Одеського політехнічного університету. Одеса. – 2020. – 1 (11). C. 40-

47.  

10. Назаркевич І. Б. Державне стратегічне планування та цільове програмування 

структурних змін у розвитку галузей реального сектору економіки / І. Б. Назаркевич // 

Український журнал прикладної економіки. Тернопіль. – 2020. – Том 5, №2. C. 251-259.  

11. Назаркевич І. Б. Важелі державного регулювання структурних змін в 

національній економіці / І. Б. Назаркевич // Вісник Запорізького національного університету: 

Економічні науки. Запоріжжя. – 2020. – №3(47). C. 90-94. 

12. Назаркевич І. Б. Державна структурна політика як важіль структурних 

перетворень в економіці України / І. Б. Назаркевич // Вісник Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Економічні науки. Черкаси. – 2020. – № 3. 

C. 4-12.  

13. Назаркевич І. Б. Оцінка структурних змін в економіці України на основі VAR 

моделі / І. Б. Назаркевич // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: 

Економіка і менеджмент. Суми. – 2020. – №1(83). C. 114-121. 

14. Назаркевич І. Б. Еволюція економічних циклів і детермінація структурних змін у 

національній економіці / І. Б. Назаркевич // Соціально-економічні проблеми сучасного 

періоду України. Зб. наук. пр.. ІРД НАН України. Львів. – 2020. – Вип. 3(143). C. 3-8. 

15. Власюк Н., Пікулик О. Підвищення ефективності формування місцевих 

бюджетів в контексті реформування місцевого самоврядування в Україні. - Вісник ЛТЕУ. 

Економічні науки. Вид-во ЛТЕУ, 2021. - Вип. 64. - С. 36-42.  

16. Капленко Г. В., Стасишин А. В., Клочко А. А. Принципи й методи державного 

регулювання підприємництва в Україні // Електронне наукове видання "Публічне 

адміністрування та національна безпека". – 2021. – №3.  
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17. Капленко Г.В. Питання про суверенітет споживача в лібертаріанських 

концепціях публічного управління // Збірник наукових праць Університету державної 

фіскальної служби України. Випуск 1-2. 2020. С. 124-140 

18. Микитенко О.В. Проблема приналежності праць юристів і мислителів до 

французької доктрини міжнародного права. Публічне  право. 2021. №2. С. 75-85. 

19. Нагорнюк О.П, Інвестиційна привабливість інноваційних механізмів для 

антикризового управління діяльністю підприємств з переробки та утилізації побутових 

відходів. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua. 

http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/967 

20. Наталія Зеленко, Василь Зеленко «Про фінансовий механізм недержавного 

соціального страхування в Україні». Вісник Львівського університету. Серія економічна. 

2021. Випуск 58, С. 220–233. 

21. Пак Наталія Тадеушівна. Кобець Катерина Олександрівна Трансформація 

українського ринку праці  як один із викликів пандемії Сovid-19. Регіональна економіка та 

управління. 2021. №1(31).  С. 75 – 79 

22. Парубчак І.О., Грицко Р. Ю., Фуртак І. І. Реалізація державної політики 

децентралізації як трансформація процесів демократизації громадського суспільства в 

Україні. Вісник національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне 

управління». Випуск 2(13). С.202-214. 

23. Парубчак І.О., Радух Н.Б. Реалізація державної політики у галузі охорони здоров'я 

в період викликів пандемії COVID -19. Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В.І.Вернадського. Серія: Державне управління. Том 32(71) № 1. 2021. 

С.213-218. 

24. ТабачукА. Я. Управління сталим розвитком сучасних економічних систем / А. Я. 

Табачук // Економіка та суспільство. Одеса. – 2021. – №32. (прийнято до друку)  

25. Задорожна А. В. Про один з аспектів використання інформаційних технологій у 

комунікаціях в бізнесі // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2021. – Економічні 

науки. – №9  

 

 

5. Статті в інших виданнях України. 

1. Мищишин О.Я. Прикладне використання густоти населення, розрахованої 

на основі даних OSM Інтернет видання Збірник статей вебсайту української IT спільноти, 

2020 https://dou.ua/forums/topic/32605/ 

2. Методичні рекомендації з оцінювання екологічної складової якості життя в 

українсько-польському прикордонні: субрегіональний рівень / за ред. д.е.н., проф. Кравціва 

В.С. // Жук П.В., Куліш І.А., Мищишин І.Р. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. 

І. Долішнього НАН України». Львів. 2020. 72 с. 

3. Інституційне забезпечення контролю екологічного стану ґрунтів в Україні: 

проблеми, шляхи вирішення / Науково-аналітична записка / І. Куліш, Ф. Я. Кіптач, П. В. 

Жук. –  ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів. 

61 с.  

 

Тези доповідей на конференціях 

Тези доповідей на міжнародних конференціях. 

1. Приймак С.В. Сучасні тенденції аналізування місцевого розвитку  / С.В. Приймак // 

Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

12 листопада 2020р. –Львів, 2020. – С. 51-55.  

2. Приймак С.В., Дадак В.В. Контроль грошових активів в системі управління 

підприємством. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/967
https://dou.ua/forums/topic/32605/
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«Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право в Україні та світі» (електронне видання), 

(Полтава, 4 грудня  2020 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2020.  С 138-142. 

3. Приймак С.В., Волкова О.А. Інформаційне забезпечення фінансової діагностики 

підприємств. Принципи формування зовнішньої політики держави: економічні та 

інституціональні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 14-15 травня 

2021р. Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2021. С 92-94. 

4. Шевців Л. Ю., Чепіль Ю.Б.  Вдосконалення методології статистики в умовах 

сталого розвитку економіки. THE ISSUE CONTAINS: Proceedings of the 2-nd International 

Scientific and Practical Conference THEORY AND PRACTICE OF SCIENCE: KEY ASPECTS. 

(7-8.04.2021). – ROME, ITALY. – SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF». № 49. April, 

2021. р. 177-182. ISSN 2709-4685 // https://www.interconf.top/archive.html 

5. Гончарук С.М. Стратегічні аспекти розвитку аудиторської діяльності. Сучасна 

парадигма публічного управління : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

12 листопада 2020р. –Львів, 2020. – С. 26-32.  

6. Гончарук С.М., Приймак С.В. Фінансовий контроль  як інструмент підвищення 

ефективності управління територіальними громадами. Сучасна парадигма публічного 

управління : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., 

доцента Стасишина А.В. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 19 жовтня 2021р. –Львів, 2021.  

7. Шот А.П. Фінансові ресурси територіальних громад та ефективність їх 

використання в умовах економічної нестабільності. Матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції Сучасна парадигма публічного управління. (м. Львів, 12 листопада 

2020 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. - С. 298-302. 

8. Ярема Я.Р., Баляс Я.С. Правове регулювання податкового контролю в Україні: 

шляхи вдосконалення. Сучасна парадигма публічного управління: Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції. За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 19 жовтня 2021. Львів, 2021.  

9. Шевців Л. Ю. Роль і значення графічних методів у статистичних дослідженнях 

розвитку економіки /Л.Ю. Шевців, О.С. Кілочко // THE ISSUE CONTAINS:  Proceedings of 

the 9-th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to 

Modern Society» (April 18-19, 2021). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2021.  p. 102-

108. // https://www.interconf.top/archive.html 

10. Шевців Л. Ю. Застосування статистичних методів аналізу в економічних 

дослідженнях // Л.Ю.Шевців, В.І. Хіта // THE ISSUE CONTAINS: Proceedings of the 9-th 

International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern 

Society» (April 18-19, 2021). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2021.  p. 95-102. // 

https://www.interconf.top/archive.html 

11. Шевців Л. Ю. Статистичний аналіз прожиткового мінімуму та мінімальної 

заробітної плати в Україні / Л.Ю. Шевців, І.А. Дунець // THE ISSUE CONTAINS: Proceedings 

of the 8-th International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC HORIZON IN THE 

CONTEXT OF SOCIAL CRISES (11-12.04.2021). – TOKYO, JAPAN. – CIENTIFIC 

COLLECTION «INTERCONF». № 50. April, 2021. р.126-129. 

https://www.interconf.top/archive.html 

12. Долбнєва Д. В. Європейський досвід використання електронної демократії та 

можливості його імплементації в Україні. Сучасна парадигма публічного управління: 

матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 12 листопада 2020 р. 

Львів. С. 148-153. 

13. Долбнєва Д. В., Сподарик Т. І. Впровадження електронної демократії в Україні: 
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реальність / І. Б. Шевчук // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського 

національного університету імені Івана Франка за 2020 рік (електронне видання) : Секція 

факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2021 р.). ЛНУ. Львів, Львів, 

ЛЬВІВСЬКА. – 2021. – C. 30-35. 

126. Васьків О. М. Цифрова трансформація HR. HR-тренди. Державна фінансова 

політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. 

за матеріалами IІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 18 лютого 2021 р. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2021. С. 168-170.   

127. Васьків О.М. Інструменти HR-аналітики та базові HR-метрики / О.М. Васьків // 

Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана 

Франка за 2020 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та 

бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2021 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2021. – С. 127-130.  
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128. Мищишин О. Я. Валідація статистичних даних в економіці та соціумі. Збірник 

тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка 

за 2020 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, 

(Львів, 1-8 лютого 2021 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2021. – с. 122-124. 

129. Старух А.І. Місце тестування в розробці програмного забезпечення. Збірник 

тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка 

за 2020 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, 

(Львів, 1-8 лютого 2021 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2021. – с. 120-123. 

130. Задорожна А. В. Сфери та умови використання основних типів прогностичних 

економетричних моделей // Звітна наукова конференція Львівського національного 

університету імені Івана Франка за 2020 рік електронне видання): Секція факультету 

управління фінансами та бізнесу, Львів, ЛНУ. – 1-8 лютого 2021 р., С. 114-117.  

131. Стадник Ю. А. Тенденції розвитку ІТ сфери в Україні. Державна фінансова 

політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. 

за матеріалами IІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 18 лютого 2021 р. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2021. С. 203-206.   

132. Стадник Ю. А. Ефективне інвестування в ІТ проекти: зб. тез звітної наук. конф. 

Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік (електронне 

видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2021 р.). – 

Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2021. С. 124-127.   

 

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 та 1 Звітну наукову конференцію університету за 2020 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 139 тез на міжнародних конференціях, 132 тези на вітчизняних конференціях.  

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна фінансова політика 

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

фінансовго менеджменту 18 лютого 2021 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, 

Криворізький 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 електронний збірник тез доповідей конференції. 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/ZBIRNYK_ZVITNA-KONF._2020.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/ZBIRNYK_ZVITNA-KONF._2020.pdf
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ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного 

управління», проведена 18-19 жовтня 2021 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 

політехніка» (ННІ менеджменту, харчових технологій та торгівлі), Івано-Франківська 

обласна державна адміністрація, Університет DTI (Словаччина), Муніципалітет Gminy 

Gromadka (Польща), Національний інститут економічних досліджень (Грузія). 

Проблеми, що обговорювалися під час конференції  Філософія публічного управління та 

адміністрування; інноваційні моделі ефектизації системи публічної влади та управління; 

європейські стандарти публічного управління щодо забезпечення прав людини; стратегічні 

пріоритети розвитку публічної дипломатії; сучасні тенденції суспільно-політичної, 

фінансово-економічної та соціальної регіоналізації; управління людськими ресурсами; 

електронне урядування та електронна демократія.  

Конференція проводилася в рамках міжнародного стажування «Глобальні виклики 

сучасності» (вересень-жовтень 2021 р.) за участі міжнародної науково-освітньої платформи 

«ОНОВЛЮЙСЯ». Дане стажування також зараховується як підвищення кваліфікації для 

педагогічних працівників. Програма стажування передбачала: 

1) участь у тренінгах за проблематикою:  

Публічно-приватне партнерство: формування ефективної громади,  

Сучасні технології управління проектами: якість, стандарт, стратегія,  

2) Управління особистою ефективністю: методи прийняття рішень;  

вебінари та лекційні курси професорів з Польщі:  

- Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego,  

- Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie,  

- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,  

- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.  

За результатами роботи конференції буде видано збірник тез та врученео всім 

учасникам сертифікат про участь. 

 

З 1 по 8 лютого 2021 року на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені 

Івана Франка проводилась Звітна наукова конференція університету за 2020 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. 
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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 

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 “  28 ___жовтня___ 2021 року, протокол № 3    

 

 

 

Декан факультету  

управління фінансами та бізнесу           __________________  А.В.Стасишин 
                 (підпис) 

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

