


 “Облік і оподаткування”;

 “Фінанси, банківська справа та 

страхування”;

 “Економіка” (спеціалізації: “Економіка 

підприємства”, “Міжнародна 

економіка”)

“ Менеджмент” (спеціалізація 

“Управління ФЕБ”
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Рис. 1. Частка викладачів  ІЕФ із науковими ступенями та 
званнями у 2013-2017 роках
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Рис. 2. Кількість виданих підручників і посібників 
викладачами ІЕФ у 2013-2017 роках

Роки

Од.











Рис. 3. Наукові школи кафедр Інституту економіки та фінансів, учасники яких 
виконують 18 науково-дослідних тем,15 з яких – з номером державної реєстрації
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Рис. 4. Кількість опублікованих монографій
(у т.ч. розділів монографій) викладачами ІЕФ

у 2013 -2017 роках
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Рис. 5. Кількість статей викладачів ІЕФ у зарубіжних 
журналах і фахових виданнях у 2013 -2017 роках
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Рис. 6. Кількість публікацій  викладачів Інституту за 
результатами участі у конференціях у 2013-2017 роках
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Наукові конференції, проведені  кафедрами та Інститутом, 

за 2013 - 2017 роки
 “Внутрішня торгівлі: розвиток та механізми регулювання на макро- і мікрорівнях” (всеукр. наук.-

практ. конф., 25-26 квітня 2013 р. Організатор - кафедра економіки);

 “Інтеграційні фінансово-економічні напрями розвитку України” (II наук.-практ. інтер.-конф., 27

лютого 2013 р. Організатор - Інститут економіки та фінансів);

 “Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів (II всеукр. наук.-

практ. інтер.-конф., 29 березня 2013 р. Організатор – Інститут економіки та фінансів);

 “Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів” (III

всеукр. наук.-практ. інтер.-конф., 28 лютого 2014 р. Організатор – Інститут економіки та фінансів);

 “Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи

розвитку” (VIІ міжнародна наук.-практ. конф. 16-17 травня 2014 р. Організатори – кафедри

бухгалтерського обліку та аналізу, аудиту та оподаткування);

 “Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів”

(наук.-практ. інтер.-конф. 20 лютого 2015 р. Організатор – кафедра фінансів, кредиту та

страхування);

 “Фінансово-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції” (IV всеукр. наук.-практ. інтер.-

конф., 25 березня 2015 р. Організатор - Інститут економіки та фінансів);

 “Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень” (V всеукр.

наук.-практ. інтер.-конф., 20 листопада 2015 р. Організатори – Інститут економіки та фінансів та НК

“Софус”);

 “Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в розвитку національних економік” (II міжнар. наук.-

практ. конф. 29 квітня 2015 р. Організатори – Інститут економіки та фінансів та НК “Софус”)



Наукові конференції, проведені  кафедрами та Інститутом 

за 2013-2017 роки
 “Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік (міжнар. наук.-практ. конф. 31 березня

2016 р. Організатори – Інститут економіки та фінансів та НК “Софус”);

 “Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних

викликів і загроз” (І всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. викладачів, аспірантів та студентів

20 травня 2016 р. Організатор – кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу);

 “Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень” (всеукр.

наук.-практ. інтер.-конф., 6-7 квітня 2017 року. Організатори – Інститут економіки та фінансів та

НК “Софус”);

 “Фінансово-економічні механізми підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в

умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС” (всеукраїнська наук.-практ. конф. 24 травня 2017 р.

Організатор – кафедра фінансів, кредиту та страхування);

 “Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних

викликів і загроз” (ІІ всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. викладачів, аспірантів та студентів

18 травня 2017 р. Організатор – кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу).

Науково-практичні конференції студентів, аспірантів та молодих вчених:

1. VIII-XII конференції  “Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах 

трансформації національної економіки ” (2013 -2017 р.р.) (Організатори – кафедри бухгалтерського обліку та 

аудиту, аналізу та оподаткування).

2. IV-VIII конференції “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України ” (2013 -

2017 р.р.) (Організатор – кафедра фінансів, кредиту та страхування).

3. Обліково-аналітичне забезпечення в управління діяльністю підприємств в умовах трансформації національної 

економіки  (Організатор – кафедра бухгалтерського обліку).
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Рис. 7. Кількість студентів Інституту - призерів всеукраїнських 
конкурсів студентських наукових і дипломних робіт та 

олімпіад  за 2013- 2017 роки
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Рис. 8. Кількість публікацій студентів Інституту за 
результатами участі у конференціях у 2013-2017 роках
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Зустріч з начальником управління інвестиційної політики 
Львівської облдержадміністрації  Р. Матисом. 

(26.10.2016 р.)





Щорічна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 
молодих вчених з бухгалтерського обліку, аналізу і контролю





День спеціальностей Інституту економіки та фінансів







Спортивні 
перемоги
Спортивні 
перемоги



200-літня 
економічна 
ера. 2016 р.







Основні цінності Інституту: 
- збереження класичних традицій вітчизняної освіти та впровадження європейських

освітніх технологій інноваційного характеру, які забезпечують становлення всебічно

розвинутої особистості та її вміння адаптуватися до динамічних змін у суспільних та

економічних процесах;

підвищення якості науково - дослідної діяльності та збільшення кількості наукових

розробок прикладного характеру професорсько-викладацького складу, як вагомого чинника
забезпечення високого рівня надання освітніх послуг.

Стратегічна ціль Інституту – збільшення контингенту студентів.



ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Удосконалення організації і змісту навчального процесу має бути

зорієнтованим на забезпечення європейських освітніх стандартів при

збереженні національних культурних традицій, що передбачає:
- побудову навчального процесу на принципах гнучкості, адаптивності та економічної

ефективності;

- удосконалення навчальних планів із орієнтацією на потреби суб’єктів бізнесу;

- підвищення якості навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр з

урахуванням сучасних реалій;

- використання інноваційних методів і форм навчання, що сприяють активізації

навчального процесу, формують професійні компетентності та навички самоосвіти

(посилення практичної підготовки; запровадження елементів дуального навчання);

- використання наукового доробку викладачів у навчальному процесі;

- залучення студентів до участі у міжнародних освітніх програмах академічної

мобільності у провідних навчальних закладах Європи та у програмі подвійного

диплому;

- залучення до читання окремих тем курсів досвідчених практиків;

- створення при випускових кафедрах навчальних класів практичної підготовки

(Страхова компанія, Консалтингова фірма, тощо).



НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підвищення рівня і якості наукової діяльності нерозривно пов’язане з її

інтеграцією з освітнім процесом та практикою, що передбачає:

- розвиток діючих та формування нових наукових шкіл;

- збільшення кількості наукових публікацій, насамперед тих, що внесені до

наукометричних баз;

- збереження традиції проведення кафедрами та Інститутом щорічних наукових

та науково-практичних конференцій, в т.ч. студентських;

- збереження практики проведення круглих столів із залученням фахівців різних

суб’єктів економічної діяльності та започаткування підготовки з ними

спільних наукових праць;

- розвиток співробітництва з ГО Науковим клубом “Софус” у проведенні

конференцій та випуску міжнародного наукового журналу “Економічний

дискурс ”;

- активне залучення студентів до участі у конференціях; всеукраїнських

олімпіадах, конкурсах дипломних та наукових студентських робіт.



ВИХОВНА РОБОТА

Пріоритетний напрям покращення виховної роботи – формування і розвиток

системи відносин між студентами і викладачами на засадах партнерства,

толерантності, взаємодії та поваги. Що передбачає:

- поглиблення взаємодії з Студентською радою Інституту;

- запровадження нових форм і методів роботи кураторів академічних груп;

- розвиток співпраці з Студентським науковим товариством Інституту;

- сприяння в організації дозвілля студентів;

- збереження традицій щорічного проведення Дня Інституту та Дня

спеціальностей;

- сприяння участі студентів Інституту у загальноуніверситетських заходах.




