
Науково-дослідна робота кафедри фінансів, кредиту та страхування здійснюється 

відповідно до планів науково-дослідної роботи університету та Інституту економіки та фінансів. 

Основними завданнями науково-дослідної роботи можна визначити розвиток фундаментальних, 

пошукових та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків сучасної науки у тісному 

зв’язку з підготовкою фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів; удосконалення 

системи навчання та виховання; широке використання інтелектуального потенціалу кафедри для 

забезпечення розвитку науки та науково-технічного прогресу.  

Основні наукові напрямки роботи кафедри формуються виходячи із завдань підготовки 

бакалаврів та магістрів, актуальності, практичного значення та наукового потенціалу кафедри та 

університету. Викладачі кафедр проводять наукові дослідження у межах виконання академічних 

науково-дослідних тем, кафедральних тем, написання дисертаційних робіт, монографій, 

підручників та навчальних посібників; участі у наукових конференціях, семінарах; шляхом 

керівництва науково-дослідною роботою студентів та науковим студентським гуртком.  

Викладачі кафедри фінансів, кредиту та страхування підвищували свою кваліфікацію 

шляхом опрацювання економічної літератури, роботи над науковими працями, участі у 

наукових конференціях, кафедральних і міжкафедральних наукових семінарах, наукових 

школах.  

Науково-дослідна і науково-методична робота науково-педагогічним персоналом 

кафедри здійснювалась за такими напрямами: 

- підготовка і видання монографій і навчальних посібників; 

- участь у наукових конференціях і в науково-практичних семінарах; 

- написання та опублікування наукових доповідей і статей; 

- виконання науково-дослідних робіт; 

- написання дисертаційних робіт; 

- підготовка дистанційних курсів з дисциплін; 

- рецензування дисертаційних робіт; 

- керівництво науковими студентськими роботами та науковим студентським гуртком. 

Викладацький колектив кафедри постійно працює над підвищенням свого фахового 

рівня шляхом проходження стажувань у вітчизняних та закордонних інституціях. Зокрема, 

проходили стажування в українських та зарубіжних навчальних закладах та науково-дослідних 

установах такі викладачі кафедри фінансів, кредиту та страхування: 

Кафедра фінансів, кредиту та страхування в науковому плані співпрацює з: ДУ “Інститут 

регіональних досліджень НАН України імені М. І. Долішнього”; Національним інститутом 

стратегічних досліджень; Львівським інститутом економіки і туризму; Львівським інститутом 



банківської справи; Львівським державним інститутом новітніх технологій та управління ім. В. 

Чорновола; Центральною спілкою споживчих товариств України та Методологічно-

консультативною Радою Укоопспілки з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і 

контролю; фінансовим управлінням Львівської облспоживспілки; Одеським державним 

економічним університетом; Сумським державним університетом; Харківським державним 

університетом харчування та торгівлі; Національним університетом “Львівська політехніка”; 

Київським національним торгово-економічним університетом; Національною академією 

державного управління при Президентові України. 

Викладачі кафедри фінансів, кредиту та страхування ефективно працюють над 

підготовкою наукових публікацій. Особлива увага на кафедрах приділяється публікації статей у 

фахових та зарубіжних виданнях.  

Зокрема, за 2014-2018 роки викладачами кафедри фінансів, кредиту та страхування 

опубліковано 373 публікацію, з них: 19 – монографій та розділів в колективних монографіях; 25 

– підручників і навчальних посібників; 126 статей у фахових наукових виданнях, з них 57 – у 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (з них 6 – у Scopus і 2 – у Web of 

Science) та 203 тези конференцій.  

Підготовка та написання викладачами кафедри фінансів, кредиту та страхування 

монографій проводиться відповідно до сфер їх наукових інтересів, в межах тематики наукових 

програм. У 2014-2018 рр. викладачами кафедри опублікована 1 одноосібна і 18 розділів у 

колективних монографіях. 

Таблиця 1 

Опубліковані монографії та розділи у монографіях вченими кафедри 

фінансів, кредиту та страхування 
Автор Рік Назва Бібліографічні дані 

1 2 3 4 

Васильців Т.Г. 2014 

Розділ 3. Стратегічні пріоритети 

інноваційного розвитку сільських 

територій західного регіону України. 

Стратегічні пріоритети та механізми 

інноваційного розвитку сільських 

територій західного регіону України.  

Монографія / За ред. д.е.н. В. 

Борщевського, д.е.н. Т. Васильціва. – 

Львів: Аверс, 2014. – 176 с. - С.99-155. 

Томашик Р. Р., колектив 

авторів 
2014 

Розділ 6. Напрями удосконалення 

управління борговою компонентою 

економічної безпеки держави в умовах 

глобалізації світової економічної системи. 

Економічна безпека в умовах глобалізації 

світової економіки: [колективна  

монографія у 2 т.]. 

Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С. 

І.», 2014. – Т.1. – 266 с. – С. 232-245. 

Вірт М.Я. 2014 

Розділ 3. Напрями удосконалення 

державного управління малим 

підприємництвом в Україні. Державне 

управління малим підприємництвом  у 

трансформаційній економіці України 

Львів : Вид-во ЛІГА-ПРЕС, 2014. – 170 

с. 

Вірт М.Я. 2014 
Розділ 2. Проблеми функціонування ринку 

цінних паперів в транзитивній та сучасній 
Львів : Вид-во «Растр-7», 2014. – 296 с. 



ринковій економіках. Державне 

регулювання інвестиційного процесу в 

умовах функціонування ринку цінних 

паперів 

Васильців Т., Магас Н., 

Маргіта Н. 
2014 

Фінансово-економічний механізм 

забезпечення конкурентоспроможності 

роздрібних торговельних підприємств: 

теоретико-прикладні аспекти 

Львів: Бадікова Н.О, 2014. – 218 с. 

Мединська Т.В. 2016 

Фінансовий механізм забезпечення 

сталого розвитку соціально-економічних 

систем Розділ. Особливості прямого 

оподаткування на шляху 

євроінтеграційних процесів в  Україні.  

монографія / за заг. редакцією д.е.н. 

Л.І. Антошкіної, д.е.н. С.А. 

Навроцького. – Бердянськ, 2016. – 283 

с. 

Васильців Т. Г., Гунчак 

Н. В., Сухай О. Є. 
2016 

Державне регулювання процесу 

інтелектуалізації економіки України 
Львів: Аріорі, 2016, - 256 с. 

Васильців Т.Г., Лупак 

Р.Л. 
2016 

System transformations of the national 

economy 

Poland: Bydgoszcz: WSG, 2016. – 242 p. 

– P. 42-57. 

Васильців Т.Г., 

Андрейків Т. Я., Власюк 

Н. І., Кубай М.-М. В.; 

Мицак О. В., Новинюк 

О. В., Папка О. С.,  

Путас Х. Л., Сороківська 

М. В., Сороківський В.М., 

Черкасова С. В., Чуй І. Р.,  

Юсипович О. І. 

2016 

Фінансові механізми та інструменти 

подолання дисбалансів соціально-

економічного розвитку України 

Львів: ТОВ "Ліга Прес", 2016. – 596 с. 

Черкасова С. В. 2016 

Небанківське інституційне інвестування в 

Україні: пріоритети та інструменти 

державного регулювання розвитку 

Львів: Проман, 2016. – 452 с. 

Вовчак О.Д., Канцір І.А., 

Андрейків Т.Я. 
2016 

Державне регулювання фінансової 

складової національної економіки 
Львів, СПОЛОМ, 2016. - 180 с. 

Башнянин Г.І.,  

О.І. Ковтун,  

О.С. Вербова,  

П.Й. Мисловський, Б.М. 

Шевчик,  

О.О. Сухий 

2016 

Методологічні проблеми метрологічного 

аналізу економічних систем: наукова 

школа  д.е.н., проф., заслуженого діяча 

науки і техніки України Г.І. Башнянина / 

за науковою редакцією Г.І. Башнянина  

Львів: Ліга –Прес, 2016. – 1096 с. 

Міценко Н.Г., Васильців 

Т.Г.,  Волошин В.І. та 

ін.; за заг. ред. О. І. Іляш, 

Л. Г. Смоляр, І. С. 

Мазярко. 

2017 

Механізми реалізації державної політики 

регулювання соціального діалогу та 

активізації соціальної відповідальності на 

підприємствах торгівлі 

К.: Кондор, 2017. – 381 с. 

Куцик П. О., Барна М. 

Ю., Васильців Т. Г., 

Лупак Р. Л.,  

Хомів О. В., Добуш З. 

О.,  

Цап М. В. 

2016 

Теоретико-методичні засади та прикладні 

механізми державного регулювання 

розвитку внутрішньої торгівлі 

Львів : Растр-7, 2016. – 379 с. 

Васильців Т. Г., Лупак Р. 

Л. /edited by O. Vlasiuk, 

V. Voloshyn 

2016 
System transformations of the national 

economy: challenges and expectations 

Poland: University of Economy 

Publishing, 2016. – 228 p. 

Васильців Т.Г., Гураль 

Н.Р., Мандрик О.Я. та ін. 
2017 

Теоретико-методичні засади та прикладні 

інструменти управління інтелектуально-

кадровим забезпеченням підприємств 

Бадікова Н. О., 2017. – 308 с. 

Васильців Т.Г., Мицак 

О. В., Осадчук Ю. М. 
2017 

Формування системи фінансового 

забезпечення розвитку споживчої 

кооперації України: організаційно-

економічні аспекти 

ТОВ "Друкарня Рута", 2017. – 200 с. 

Т. Я. Андрейків, І. А. 

Канцір, Н. І. Козьмук, О. 

І. Кліпкова 

2017 

Фінансова стабільність національної 

економіки: сучасні виклики та шляхи її 

забезпечення: 

Львів : Растр-7, 2017. –   155 с. 

Мединська Т.В., 

колектив авторів 
2018 

Соціально-економічні аспекти розвитку 

підприємництва в Україні 

Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 

2018. – 272 с. 

ів 

 

На кафедрі фінансів, кредиту та страхування сформовано 2 наукові школи:  



1) «Управління фінансами», науковими керівниками якої є д.е.н., проф. Васильців Т.Г., 

к.е.н., доц. Мицак О.В. Програмна концепція наукової школи полягає у здійсненні наукових 

досліджень з управління фінансовими системами  та фінансами суб’єктів господарювання і 

обґрунтуванні пріоритетів, механізмів, інструментів та засобів їх ефективного функціонування, 

формування і використання; 

2) «Забезпечення фінансово-економічної безпеки соціально-економічних систем», 

керівником якої є д.е.н., професор Васильців Т. Г. Програмна концепція наукової школи 

полягає у здійсненні наукових досліджень на різних рівнях соціально-економічних систем, 

розробці і обґрунтуванні просторово-структурної та інституційно-системної моделей фінансово-

економічної безпеки особи, суб’єкта господарювання, регіону або території, виду економічної 

діяльності чи сектору економіки, держави.  

У межах діяльності наукових шкіл протягом 2014-2018 рр. викладачі кафедри 

виконувалися такі наукові теми: 

- «Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного 

розвитку України» з номером державної реєстрації № 0115U004165 (наук. керівник 

проф. Васильців Т.Г.); 

- «Інструменти за засоби формування фінансового забезпечення розвитку галузевих 

систем України» з номером державної реєстрації № 0116U008987 (наук. керівник проф. 

Васильців Т.Г.); 

- з 01.01.2018 р. зареєстровано нову науково-дослідну тему «Стратегічні пріоритети та 

інструменти державної політики розвитку небанківського інституційного інвестування 

в Україні» з номером державної реєстрації № 0118U000024 (наук. керівник проф. 

Черкасова С.В.) 

Впродовж останніх 5 років викладацький склад кафедри приймав участь у 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних, навчально-методичних і наукових 

конференціях, форумах, семінарах, конгресах та круглих столах, за результатами яких стали 

опубліковані 203 тези. За період 2014-2018 рр. викладачі та аспіранти кафедри активно 

долучилися до участі у 69 конференціях, серед них у 31 міжнародних та 4 зарубіжних. 17 

конференцій було проведено у стінах ЛТЕУ.  

Результати власних наукових досліджень викладачі використовують у навчальному 

процесі, що сприяє підвищенню якості підготовки фахівців.  

Впродовж останніх 5 років викладачами та аспірантами кафедри захищені 1 докторська 

та 7 кандидатських дисертацій. 


