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І. Навчальна робота 

Протягом 2016-2017 навчального року кафедра фінансів, кредиту та 

страхування здійснювала навчальний процес з дисциплін кафедри у такому 

складі: 

1. Завідувач кафедри, д.е.н., професор     1 

2. Професор, д.е.н.        1 

3. Професор, к.е.н.        1 

4. Доценти, к.е.н.        9 

5. Доцент до 2-х років       1 

6. Ст. викл., б/с        1 

7. Асистенти, б/с        1 

Разом          15 

Окрім цього, п’ять  штатних працівників (доц. Сороківська М.В., ст. викл. 

Белей С.Е., асистенти Гаврилюк Г.Є., Вус М.Л., Путас Х.Л.) знаходяться у 

відпустці по догляду за дитиною. 

Навчально-допоміжний персонал кафедри має такий склад: 

1. Провідний фахівець кафедри      2 
 

Разом          2 

З врахуванням фактичного обсягу педнавантаження до навчального 

процесу з дисциплін кафедри залучалися два сумісники (0,2 ставки, професор 

та 0,25 ставки, асистент) за внутрішнім сумісництвом.  

Викладачі кафедри брали участь у підготовці бакалаврів напряму 

підготовки “Фінанси і кредит”, магістрів спеціальності “Фінанси і кредит” (за 

спеціалізованими програмами) та спеціалістів і магістрів спеціальності 

“Фінанси, банківська справа та страхування” денної та заочної форм навчання. 

Одночасно кафедра брала участь у підготовці фахівців інших спеціальностей та 

напрямів підготовки, за якими ведеться навчання в ЛТЕУ, з відповідних 

фахових дисциплін, закріплених за кафедрою. Загальна кількість студентів 

напряму підготовки “Фінанси і кредит”, спеціальності “Фінанси і кредит” та 

спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” за усіма освітніми 

та освітньо-кваліфікаційними рівнями і формами підготовки, випущених у 

поточному навчальному році, характеризується даними табл. 1. 

Таблиця 1 
Кількість студентів напряму підготовки “Фінанси і кредит”, спеціальності 

“Фінанси і кредит” та спеціальності “Фінанси, банківська справа та 
страхування” за усіма освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями та 

формами підготовки, випущених у 2016-2017 н.р. 
Спеціальність 

/напрям підготовки і освітній чи 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

Форми навчання 
Всього  

Денна Заочна 

1. Бакалавр 16 107 123 

2. Спеціаліст - 1 1 

3. Магістр 25 46 71 

Разом 41 154 195 

 



Підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів з фінансів і кредиту була 

пов’язана з забезпеченням якісного викладання всіх нормативних дисциплін та 

дисциплін за вибором студентів, передбачених навчальними планами. У 

навчальному році колектив кафедри продовжив процес оновлення НМКД з 

фахових дисциплін, були внесені зміни у навчальні та робочі програми, 

оновлені та доповнені НМКД з усіх дисциплін кафедри відповідно до 

Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни Львівського торговельно-економічного університету. 

Сформоване методичне забезпечення з усіх дисциплін кафедри для 

формування електронної бібліотеки університету та здійснення дистанційного 

навчання студентів. 

 

ІІ. Навчальна і навчально-методична робота 

 

У 2016-2017 навчальному році викладачі кафедри працювали над 

підготовкою і виданням навчально-методичних посібників відповідно до плану 

видання, затвердженого Вченою радою університету. За навчальний рік 

колективом кафедри підготовлено та опубліковано 6 навчальних посібників 

загальним обсягом 103,75 д. а.: 

1. Васильців Т.Г., Лупак Р.Л. Конкурентоспроможність підприємства : 

Навчальний посібник. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. - 484 с. 

2. Васильців Т.Г., Городня Т.А., Заярна Н. М. Інноваційний розвиток 

підприємства : Навчальний посібник. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. - 512 с. 

3. Черкасова С.В., Гаврилюк Г.Є. Ринок фінансових послуг: Навчальний 

посібник. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. - 324 с. 

4. Андрейків Т.Я., Сороківська М.В. Фінанси держави: навч.посібник - 

Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 

2016.-252с. 

5. Андрейків Т.Я., Оліярник В.В..-Бюджетна система: навч.посібник - 

Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 

2016.-288с. 

6. Мединська Т.В., Чабанюк О.М. Спеціальні податкові режими: загальні 

положення, облік і звітність: Навчально-практичний посібник. – К.: Алерта, 

2017. – 240 с. 

У підготовці НМКД брали участь усі викладачі кафедри. Особливу 

активність проявили викладачі: проф. Васильців Т. Г., доц. Чуй І.Р., доц. Мицак 

О.В., доц. Власюк Н. І.,  доц. Андрейків Т.Я., доц. Мединська Т. В., доц. 

Юсипович О.І. 

Обговорення рівня якості навчальних посібників та їх рекомендація до 

друку здійснювалися на засіданнях кафедри. 

Особлива увага приділялася підготовці дистанційних курсів для студентів 

денної і заочної форм навчання з метою забезпечення використання сучасних 

форм і методів у навчальному процесі. Оновлені завдання контрольної роботи з 

окремих дисциплін кафедри.  



Індивідуальна робота зі студентами денної форми навчання проводилася 

на семінарських і практичних заняттях, в комп’ютерному класі та в дні 

консультацій за графіком. Зі студентами заочної форми навчання індивідуальна 

робота проводилася у міжсесійний період і в період екзаменаційних сесій. Для 

самостійної роботи студенти активно використовували діючий на кафедрі 

навчально-методичний кабінет. 

Впродовж навчального року викладачі кафедри працювали зі студентами 

напряму підготовки “Фінанси і кредит”, спеціальності “Фінанси і кредит” (за 

спеціалізованими програмами) та спеціальності 072 “Фінанси, банківська 

справа та страхування”, здійснюючи керівництво написанням курсових, 

дипломних робіт та виконанням індивідуальних завдань. За навчальний рік 

оновлена і розширена тематика курсових і дипломних робіт, організовано і 

проведено попередній захист дипломних робіт для студентів денної і заочної 

форм навчання. В процесі проведення попереднього захисту визначено ступінь 

готовності дипломних робіт та надані рекомендації щодо їх доопрацювання і 

підготовки до захисту. Наукові дослідження, виконані при написанні 

дипломних робіт більшості студентів, пройшли апробацію шляхом їх 

презентації на студентських наукових конференціях та семінарах. 

Керівники дипломних робіт постійно надавали консультаційну допомогу 

студентам з питань проведення наукових досліджень. Це дало можливість 

студентам виконати і успішно захистити дипломні роботи, про що свідчать 

загальні результати захисту дипломних робіт, які наведені у табл. 2. 

Таблиця 2 

Результати захисту дипломних робіт студентами спец. 8.03050801 “Фінанси 

і кредит” та спец. 7.02 “Фінанси, банківська справа та страхування”  

денної та заочної форми навчання 
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Захист дипломних 

робіт студентів спец. 

8.03050801 денної 

форми навчання 

25 8 32,0 7 28,0 8 32,0 2 8,0 0 0 0 0 4,2 

Захист дипломних 

робіт студентів спец. 

8.03050801 заочної 

форми навчання 

46 15 32,6 13 28,3 16 34,8 2 4,3 0 0 0 0 4,3 

Захист дипломних 

робіт студентів спец. 

7.02 заочної форми 

навчання 

1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 4,0 

Разом 72 23 31,9 20 27,8 25 34,7 4 5,6 0 0 0 0 4,3 
 



Хід виконання дипломних робіт студентами спеціальностей 8.03050801 

“Фінанси і кредит” та 7.02 “Фінанси, банківська справа та страхування”  у  

2016-2017 навчальному році заслуховувалися на засіданнях кафедри 

06.09.2016 р., 04.11.2016 р., 29.11.2016 р., 29.12.2016 р., 18.01.2017 р., 

07.06.2017 р. 

Перед захистом дипломних робіт проводилася перевірка дипломних 

робіт на плагіат. За всіма дипломними роботами підтверджено достатньо 

високий рівень автентичності текстів і роботи були допущені до подальшого 

проходження до захисту.  

З 16 січня по 12 лютого 2017 р. було проведено виробничу та 

переддипломну практику студентів 4 курсу та 2 курсу скороченого терміну 

денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”. 

Магістри спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” денної 

та заочної форм навчання виробничу та переддипломну практику проходять в 

три етапи, зокрема перший етап практики пройшли з 23 січня по 05 лютого 

2017 р., другий етап – з 26 червня 2017 р. по 06 липня 2017 р. і третій етап буде 

проведено у листопаді  2017 року.  

З 03 квітня по 28 квітня 2017 р. було проведено виробничу практику 

студентів-заочників 2 курсу скороченого терміну навчання напряму підготовки 

6.030508 “Фінанси і кредит”. З 02 січня по 29 січня 2017 р. було проведено 

виробничу практику студентів-заочників спеціалістів спеціальності 7.03050801 

“Фінанси і кредит”. 

Попередній захист дипломних робіт студентів спец. 8.03050801 

“Фінанси і кредит” денної форми навчання було проведено 23 та 24 січня 

2017 р., заочної форми навчання – 25 та 27 січня 2017 року. Для студентки 

спеціальності 7.02 “Фінанси, банківська справа та страхування” попередній 

захист було організовано 07.06.2017 року. За результатами попереднього 

захисту було визначено ступінь виконання дипломних робіт та обрані форми 

контролю з боку кафедри за доопрацюванням випускових робіт. 

Студенти спеціальностей 8.03050801 “Фінанси і кредит” та 7.02 

“Фінанси, банківська справа та страхування” денної та заочної форми навчання 

у звітному році успішно захистили дипломні роботи.  

Належна увага приділялась викладачами кафедри питанням поточного і 

підсумкового контролю успішності студентів. У звітному навчальному році 

викладачами кафедри двічі був проведений поточний контроль успішності 

(атестація) знань студентів з використанням розроблених методик контролю і 

оцінювання знань з врахуванням усього комплексу навчальних робіт. В 

розроблених навчально-методичних посібниках вказаний перелік робіт 

(індивідуальні та практичні завдання, контрольні роботи, реферати, 

тестування), передбачений як самостійна робота, та вказані критерії 

оцінювання рівня їх виконання.  

Питання поточного і підсумкового контролю успішності студентів 

розглядалися на засіданнях кафедри 04.11.2016 р, 28.12.2016 р, 25.04.2017 р, 

30.06.2017 р. 

Вжиті заходи посприяли тому, що студенти освітнього рівня бакалавр, 

успішно склали комплексні кваліфікаційні іспити, а студенти освітніх рівнів 

спеціаліст і магістр захистили дипломні роботи.  



До кваліфікаційних іспитів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра було допущено 16 студентів денної форми навчання, з них – 10 осіб 

повного терміну навчання та 6 осіб скороченого терміну навчання.  

Про підсумки здачі кваліфікаційних іспитів студентами ОКР “бакалавр” 

денної форми навчання свідчать дані табл. 3. 

Таблиця 3 

Підсумки атестації студентів-випускників 

денної форми навчання ступеня вищої освіти "бакалавр" 

напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" у 2017 році 
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Одержали оцінки 

Середній бал 

Відмінно (“5”) Добре (“4”) Задовільно (“3”) 

Неявка А (90-100  
балів) 

B (82-89 
балів) 

C (74-81 
балів) 

D (64-73 
балів) 

E (60-63 
балів) 

кі-сть % кі-сть % кі-сть % кі-сть % кі-сть % кі-сть % 

1. Кваліфіка-

ційний іспит 
з дисципліни 

"Економічна 

теорія" 

4 к 10 10 5 50,0 2 20,0 1 10,0 - - 2 20,0 -  4,3 

2 стн 6 6 5 83,3 - - - - 1 16,7 - - - - 4,7 

2. Комплекс-

ний 
кваліфікацій-

ний іспит за 

фахом 

4 к 10 10 3 30,0 2 20,0 2 20,0 1 10,0 2 20,0 - - 4,0 

2 стн 6 6 4 66,7 1 16,7 - - - - 1 16,7 - - 4,5 

 

Загальні результати кваліфікаційних іспитів студентів ОКР бакалавра 

заочної форми навчання характеризуються даними, відображеними у табл. 4. 

Таблиця 4 

Підсумки атестації студентів-випускників 

заочної форми навчання ступеня вищої освіти "бакалавр" 

напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" у 2017 році 
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З них склали з оцінкою 

Середній 

бал 

Відмінно 

А (90-100 

балів) 

Добре 

В (82-89 балів) 

Добре 

С (74-81 балів) 

Задовільно 

Д (64-73 балів) 

Задовільно 

Е (60-63 балів) 

кіль

кість 

% до 

під-

сумку 

кіль-

кість 

% до 

під-

сумку 

кіль-

кість 

% до 

під-

сумку 

кіль-

кість 

% до 

під-

сумку 

кіль-

кість 

% до 

під-

сумку 

1. Кваліфікаційний іспит 

з дисципліни 

"Економічна теорія" 

107 26 24 22 21 48 45 8 7 3 3 
80 балів 

4,14 (С) 

2. Комплексний 

кваліфікаційний іспит за 

фахом 

107 22 21 19 18 39 36 20 19 7 7 
77 балів 

3,95 (С) 

 

Підсумки кваліфікаційних іспитів засвідчують високий рівень фахової 

підготовки бакалаврів. 

За результатами здачі кваліфікаційного іспиту з дисципліни 

"Економічна теорія" 10 студентів-випускників здали на «відмінно», 3 – 

«добре», 3 – “задовільно”. Середній бал успішності з дисципліни «Економічна 



теорія» 461 групи (повний термін навчання) становив 4,3 за національною 

шкалою та 462 групи (скорочений термін навчання) – 4,7. 

За результатами здачі комплексного кваліфікаційного іспиту за фахом 7 

студентів-випускників здали на «відмінно», 5 – «добре», 4 – “задовільно”. 

Середній бал успішності з комплексного кваліфікаційного іспиту за фахом 461 

групи (повний термін навчання) становив 4,0 за національною шкалою та 462 

групи (скорочений термін навчання) – 4,5. 

Більшість студентів виявили високий рівень знань з усіх дисциплін, 

винесених на іспит, та дали змістовні відповіді на питання. Якісна успішність з 

дисципліни „Економічна теорія” для студентів складає 90%. Якісна успішність 

за фаховими дисциплінами складає 75%. 

На кафедрі постійно оновлювалася навчальна, навчально-методична 

література, періодичні видання, нормативні акти. Студенти мали можливість 

ознайомитися з новинками літератури. 

На кафедрі працює комп’ютерний клас, робота якого спрямована на 

підвищення якості навчального процесу студентів напряму підготовки 

“Фінанси і кредит”, спеціальності “Фінанси і кредит” (за спеціалізованими 

програмами) та спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”. 

Викладачі кафедри (доц. Чуй І.Р., доц. Мицак О.В., доц. Власюк Н.І., доц. 

Мединська Т.В., доц. Юсипович О.І., доц. Андрейків Т.Я., ст. викл. 

Сокульський В.М.) приймають активну участь у проведенні тестувань знань 

студентів у комп’ютерному класі. 

У 2016-2017 навчальному році викладачами кафедри фінансів, кредиту та 

страхування проведено 4 відкриті лекції відповідно до встановленого графіку. 

Доцент Мицак О. В. провела 9 листопада 2016 р. відкриту лекцію з курсу 

“Фінансовий менеджмент” на тему: “Аналіз фінансових звітів” у студентів 

спеціальностей 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 

"Менеджмент" (спеціалізація "Управління фінансово-економічною безпекою"), 

051 "Економіка". Доцент Юсипович О. І. провів в листопаді 2016 р. відкриту 

лекцію з курсу “Фінанси підприємств” на тему: “Склад, структура, нормування 

та ефективність використання оборотних коштів підприємств” у студентів 4 та 

3 курсів напрямів підготовки 6.030203 “Міжнародні економічні відносини”, 

6.030509 “Облік і аудит”, 6.030507 “Маркетинг”. 

В другому семестрі відкриті лекції також провели доцент Андрейків Т.Я. 

2.03.2017 р. з курсу “Фінанси підприємств” та доцент Чуй І.Р. з курсу 

“Фінанси” (25.04.2017 р.). 

Крім того, на кафедрі запроваджено постійне взаємовідвідування занять 

викладачами. У звітному навчальному році викладачами кафедри відвідано 12 

лекційних і 7 практичних та семінарських занять. 
 

ІІІ. Підготовка науково-педагогічних кадрів 
 

Підготовка науково-методичних кадрів для кафедри здійснюється через 

аспірантуру. Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію 

шляхом вивчення нормативних актів з фінансово-економічних питань і новітніх 

літературних джерел, читання лекцій в Інституті післядипломної освіти, 

наукового керівництва курсовими і дипломними роботами.  



Д.е.н., проф. Васильців Т. Г., д.е.н., к.е.н., доц. Мицак О. В., к.е.н., к.е.н., 

доц. Мединська Т. В., к.е.н., доц. Андрейків Т. Я., к.е.н., доц. Вірт М. Я., к.е.н., 

доц. Юсипович О. І. здійснювали наукове керівництво аспірантами. 

З 26 квітня по 9 травня 2017 р. к.е.н., доц. Мединська Т. В. проходила 

стажування в університеті м. Лодзь (Польща) на факультеті менеджменту 

(кафедра фінансів і стратегічного менеджменту). 

Підвищенню кваліфікації викладачів сприяє також робота в Інституті 

післядипломної освіти, де протягом звітного періоду викладали професори 

Васильців Т. Г. та Черкасова С. В., доценти Чуй І. Р., Юсипович О. І. та 

Мединська Т. В. 
 

ІV. Наукова робота 
 

У 2016-2017 навчальному році на кафедрі фінансів, кредиту та 

страхування працювали 15 осіб професорсько-викладацького складу, у тому 

числі викладачів з науковими ступенями і вченими званнями – 11 осіб, серед 

них 2 професори, д.е.н., 1 професор, к.е.н., 8 доцентів, к.е.н., 1 ст. викладач та 1 

асистент. 

Науково-дослідна і науково-методична робота науково-педагогічним 

персоналом кафедри в 2016-2017 навчальному році здійснювалась за такими 

напрямами: 

підготовка і видання підручників та 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. 

У 2015-2016 році викладачами кафедри виконувалася науково-дослідна 

тема: “Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-

економічного розвитку України” (№ державної реєстрації 0115U004165, 

керівник д.е.н., проф. Васильців Т.Г.). у 2017 році зареєстровано нову науково-

дослідну тему «Інструменти за засоби формування фінансового забезпечення 

розвитку галузевих систем України»  ” (№ державної реєстрації 0116U008987, 

керівник д.е.н., проф. Васильців Т.Г.).  

Викладачами кафедри було виконано 1 одноосібну та 7 колективних 

монографій (табл. 5). 



Таблиця 5 

Монографії, видані викладачами кафедри у 2016-2017 н.р. 

№ 

з/

п 

Назви  

монографій 

Видавництво,  

рік видання, кількість сторінок 

Одно-

осібна, 

(Так  

або 

Ні) 

Якщо Так,  

вказати 

автора, 

П.І.Б. 

У 

співавт

ор-стві 

(Так 

або Ні)  

Якщо Так , вказати всіх 

авторів, П.І.Б.  

1. 
System transformations of the national 

economy 

Васильців Т.Г. Ways of formation an 

effective intellectual and personnel support 

for the economic security of enterprises 

amid the recovery of the economy of 

Ukraine / Monograf. –  Vol.1. – 

Bydgoszcz: WSG, 2016. – 242 p. – P. 42-

57. 

Ні  Так Лупак Р.Л. 

2. 

Фінансові механізми та інструменти 

подолання дисбалансів соціально-

економічного розвитку України 

Монографія за заг. ред. Т. Васильціва. – 

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

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. 

3. 

Напрями та засоби розвитку сільських 

територій в контексті зміцнення 

соціально-економічної безпеки України 

Монографія за ред. Т. Васильціва, В. 

Бойка. – Львів: Ліга Прес, 2016. – 262 с. 
Ні  Так 

Бойко В.В., Волошин В.І., 

Лупак Р.Л. 

4. 

Теоретико-методичні засади та 

прикладні механізми державного 

регулювання розвитку внутрішньої 

торгівлі 

Монографія за ред. П. Куцика, Т. 

Васильціва. – Львів: ЛТЕУ, 2016. – 379 

с. 

Ні  Так 

Куцик П.О., Барна М.Ю., 

Лупак Р.Л., Хомів О.В., 

Цап М.В., Добуш З.О. 

5. 

Небанківське інституційне інвестування 

в Україні: пріоритети та інструменти 

державного регулювання розвитку 

Львів: Проман, 2016. – 452 с. Так 
Черкасова 

С. В. 
Ні - 



6. 

Державне регулювання фінансової 

складової національної економіки 

 

Монографія. - Львів, СПОЛОМ, 2016. - 

180 с. 
Ні   так 

Вовчак О.Д., Канцір І.А., 

Андрейків Т.Я. 

7. 

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. ні  так 

Башнянин Г.І.,  

О.І.Ковтун, О.С.Вербова, 

П.Й.Мисловський, 

Б.М.Шевчик, О.О.Сухий 

8. 

Фінансова стабільність національної 

економіки: сучасні виклики та шляхи її 

забезпечення: 

Львів: Растр-7, 2017, 155с. ні   
Т.Я.Андрейків, І.А.Канцір, 

Н.І.Козьмук, О.І.Кліпкова. 

 



Викладачами кафедри опубліковано 37 наукових статей, з них 24 у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз (табл. 6). Викладачі 

кафедри опублікували загалом 1 статтю, що входить до наукометричної бази 

Scopus, та 1 статтю наукометричної бази Web of Science:  

1. T. Andrejkiv, G. Myskiv, V. Rudevska Forecasting of the state of the credit 

market in Ukraine Investment Management and Financial Innovations. - Volume 13. 

- Issue 4. - 2016. - p. 235-241. (Scopus) 

2. Васильців Т.Г., Бойко В.В. Світовий досвід розвитку сільських 

територій в контексті державної політики забезпечення економічної безпеки 

Науковий вісник Полісся. - Cуми : Чернігівський національний технологічний 

університет. - № 3 (7), 2016. - С. 15-21. (Web of Science). 

3. Васильців Т.Г., Варналій З.С. Factors and ways of cross-border 

cooperation development of border regions of Ukraine The USV Annals of 

Economics and Public Administration. - Specia Issue. - Vol. 16, 2016. - Romania. 

Suceava : Universitati Stefan cel Mare. – P. 66-71 ( Copernicus) 

4. Васильців Т.Г., Шехлович А.М. Пріоритети забезпечення інноваційної 

безпеки України в умовах зовнішньої агресії Науковий журнал «Бізнес-

інформ».  - № 8. – Харків : ХНЕУ, 2016.– С. 54-58 (Copernicus, РИНЦ) 

5. Васильців Т.Г., Грищук Д.В. Організаційно-економічні механізми 

впровадження процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах 

роздрібної торгівлі Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів, 

вип. 26.6. 2016. – С. 281-287. ( Copernicus) 

6. Васильців Т.Г., Породко Ю.Д., Рудик С.А. Обгрунтування стратегічних 

завдань державноїполітики розвитку малого підприємництва в малих містах 

України Міжнародний науковий журнал "Економічний дискурс". - Вип. 3, 2016. 

– С. 58-65. (Advanced Science Index) 

7. Васильців Т.Г., Лупак Р.Л.  Інструменти господарського механізму 

розвитку сільських територій як передумова вирівнювання просторово-

територіальних диспропорцій соціально-економічної Науковий журнал «Бізнес-

інформ».  - № 11. – Харків : ХНЕУ, 2016.– С. 167-171 (Copernicus) 

8. Васильців Т.Г., Білик Р.Р. Теоретико-прикладні засади конкурентних 

переваг регіонів та їх впливу на економічну безпеку України Міжнародний 

науковий журнал "Економічний дискурс". - Вип. 4, 2016. – С. 100-109. 

(Advanced Science Index) 

9. Лупак Р. Л., Семак Б. Б., Васильців Т. Г. Напрями формування 

інтелектуально-кадрового забезпечення підприємств роздрібної торгівлі // 

Економічний дискурс : міжн. наук. журнал. – 2016. – Вип. 3. – С. 32-40. (The 

Cite Factor, Journals Impact Factor, General Impact Factor, DRJI, ResearchBib, 

DAIJ, Scribd та ін.) 

10. Лупак Р. Л., Васильців Т. Г., Васильців В. Г.  Характеристики 

функціональних складових економічної безпеки сектору інформаційно-

комунікаційних технологій України // Економічний дискурс : Міжнародний 

науковий журнал. – 2017. – Вип. 1. – С. 161-172. (Cite Factor, Journals Impact 

Factor, General Impact Factor, DRJI, ResearchBib, DAIJ, Scribd та ін.) 

11. Черкасова С.В.  Сучасні тенденції участі громадян в діяльності 

небанківських інституційних інвесторів в Україні Глобальні та національні 

проблеми економіки. Електронне наукове  фахове видання. – 2016. – № 12. – С. 



174-178. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-12-2016/20-vipusk-

12-serpen-2016-r/2280-cherkasova-s-v-suchasni-tendentsiji-uchasti-gromadyan-v-

diyalnosti-nebankivskikh-institutsijnikh-investoriv-v-ukrajini (Index Copernicus) 

12. Черкасова С.В.  Удосконалення моделі розвитку небанківського 

інституційного інвестування в Україні Науковий вісник НЛТУ України: Серія 

економічна. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.6. – 332 с. - С. 137-

142. Режим доступу: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2016/26_6/23.pdf (Index 

Copernicus) 

13. Черкасова С.В. Развитие деятельности институтов коллективного 

инвестирования в Украине // European Scientific Journal– 2016 – # 10 part 1 – P. 

85-90 (ResearchBib, Slide Share, ISI, eLIBRARY.RU). 

14. Черкасова С. В.  Пріоритети державного регулювання небанківського 

інституційного інвестування в Україні // Глобальні та національні проблеми 

економіки. Електронне наукове  фахове видання. – 2016. – № 14. – С. 254-259. – 

Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-14-2016. (Index Copernicus) 

15. Черкасова С.В.  Механізми залучення фінансових ресурсів в 

небанківському інституційному інвестуванні // Prospects for development of 

education and science: Collection of scientific articles Academic Publishing House of 

the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2016, P. 41-44.  (Science Index) 

16. Вербова О.С.  Іван Левинський - фундатор інноваційного 

підприємництва в Галичині // Український соціум. –   № 4 (59). – Київ, 2016. –  

С. 78–89. (Index Copernicus; Scientific Indexing Services) 

17. Чуй І.Р., Мицак О.В.  Методичні підходи до оцінювання боргової 

безпеки держави ауковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. Серія 

економічна. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.6. – 332 с. - C. 225-

231. – Режим доступу : http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2016/26_6/36.pdf (Index 

Copernicus, РИНЦ)  

18. Чуй І. Р., Банюк Е.С.  Характеристика моделей фінансових систем за 

різними ознаками кластеризації // Економіка та суспільство. - 2017. - № 8.  

[Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal-8.  (Index Copernicus) 

19. Власюк Н. І. Оцінювання фіскальної ефективності місцевого 

оподаткування // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. Серія 

економічна. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.6. – 332 с.  − С. 68-

73. (Index Copernicus, РИНЦ ) 

20. Власюк Н. І. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства 

на основі показників ліквідності // Економіка і суспільство. – 2017. - № 9. – 

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua (Index 

Copernicus) 

21. Мединська Т.В.,   Малець А.Т. Особливості фіскального регулювання 

великих платників податків // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону 

– Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

ім. В. Стефаника», 2016. – Вип. 12. – Т. 2. – С. 43-51.  (Ulrichsweb, Index 

Copernicus) 

22. Мединська Т.В., Черевата Р.Ю. Податкове стимулювання інноваційної 

діяльності в Україні та Польщі в умовах європейського вибору // Актуальні 

проблеми розвитку економіки регіону – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ 

http://global-national.in.ua/issue-12-2016/20-vipusk-12-serpen-2016-r/2280-cherkasova-s-v-suchasni-tendentsiji-uchasti-gromadyan-v-diyalnosti-nebankivskikh-institutsijnikh-investoriv-v-ukrajini
http://global-national.in.ua/issue-12-2016/20-vipusk-12-serpen-2016-r/2280-cherkasova-s-v-suchasni-tendentsiji-uchasti-gromadyan-v-diyalnosti-nebankivskikh-institutsijnikh-investoriv-v-ukrajini
http://global-national.in.ua/issue-12-2016/20-vipusk-12-serpen-2016-r/2280-cherkasova-s-v-suchasni-tendentsiji-uchasti-gromadyan-v-diyalnosti-nebankivskikh-institutsijnikh-investoriv-v-ukrajini
http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2016/26_6/23.pdf
http://global-national.in.ua/issue-14-2016
http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=24780521
http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2016/26_6/36.pdf
http://journals.indexcopernicus.com/+++++,p24781227,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++++,p24781227,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++++,p24781227,3.html
http://economyandsociety.in.ua/


«Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2017. – Вип. 14.  

(Ulrichsweb, Index Copernicus). 

23. Вовчак О.Д., Андрейків Т.Я. Іпотечне кредитування як перспективний 

напрям розвитку банківських інвестицій в Україні // Вісник соціально-

економічних досліджень, 2016.– №1 (60). – С. 230-238. (Іndex Сopernicus) 

У 2016-2017 навчальному році видано такі навчальні посібники: 

1. Васильців Т.Г., Лупак Р.Л. Конкурентоспроможність підприємства : 

Навчальний посібник. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. - 484 с. 

2. Васильців Т.Г., Городня Т.А., Заярна Н. М. Інноваційний розвиток 

підприємства : Навчальний посібник. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. - 512 с. 

3. Черкасова С.В., Гаврилюк Г.Є. Ринок фінансових послуг: Навчальний 

посібник. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. - 324 с.  

4.  Андрейків Т.Я., Сороківська М.В. Фінанси держави: навч.посібник - 

Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 

2016.-252с. 

5. Андрейків Т.Я., Оліярник В.В..-Бюджетна система: навч.посібник - 

Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 

2016.-288с. 

6. Мединська Т.В., Чабанюк О.М. Спеціальні податкові режими: загальні 

положення, облік і звітність: Навчально-практичний посібник. – К.: Алерта, 

2017. – 240 с. 

За звітний рік підготовлені до друку та передані у видавництво ЛТЕУ такі 

навчально-методичні розробки: Бюджетна система: методичні вказівки і 

завдання для практичних занять, самостійної роботи, тести для студентів денної 

та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит (автор 

Андрейків Т.Я.); Методичні рекомендації для проходження виробничої практики 

студентами спец. 6.030508 «Фінанси і кредит». - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. - 24 

с. (авторський колектив); Методичні рекомендації для проходження виробничої 

та переддипломної практики студентами спец. 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» (авторський колектив); Методичні рекомендації для практичних 

занять студентів з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» (автор 

Васильців Т.Г.), Методичні вказівки і завдання для практичних занять, 

самостійної роботи, тести з дисципліни "Економічна безпека держави" для 

студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною 

безпекою» (автор Чуй І.Р.). 

Науково-педагогічний колектив кафедри прийняв участь у 22-ти наукових 

конференціях, 5 з них проводились в ЛТЕУ, результатами стали опубліковані 

52 тези. Проф. Васильців Т.Г., доц. Мединська Т.В. та доц. Юсипович О.І.  

взяли участь у 3 зарубіжних конференціях та наукових столах, зокрема у м. 

Пловдів (Болгарія), м. Моррісвілль, США  та м. Прага (Чехія). 

Зокрема, викладачі, аспіранти та студенти Інституту взяли участь у 

конференціях, які проводилися ЛТЕУ: 

- щорічній науковій конференції професорсько-викладацького складу і 

аспірантів навчально-наукового комплексу "Академія" "Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції"; 



- міжнародній науковій конференції, присвяченій 150-річчю першого 

споживчого товариства і 200-річчю від дати заснування ЛТЕУ «150 років  

споживчій кооперації України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє»; 

- VІІ всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан та пріоритети модернізації 

фінансово-економічної системи України»; 

- всеукраїнській науково-практичній конференції «Фінансово-

економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень»; 

-  ІІ всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції викладачів, 

аспірантів та студентів «Тенденції та перспективи розвитку фінансово-

кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз»; 

- всеукраїнській науково-практичній конференції на тему: «Фінансово-

економічні механізми підтримки суб’єктів реального сектору економіки 

України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС». 

У 2016-2017 н.р. на кафедрі були проведені наукові семінари із розгляду 

докторської та кандидатських дисертацій, які були захищені на спеціалізованій 

вченій раді ЛТЕУ, а саме: 

докторська: 

1) Черкасова С.В. Державне регулювання розвитку небанківського 

інституційного інвестування в Україні (наук. конс.: проф. Васильців Т.Г.), за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 

та кандидатські: 

1) Литвин О. В. Організаційно-економічний механізм підвищення 

ефективності державної інвестиційної політики в Україні  (наук, кер. 

доц.Черкасова С.В.), за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління 

національним господарством. 

2) Клепанчук О. Ю. Податкове регулювання малого бізнесу в 

трансформаційній економіці України (наук. кер. доц. Вірт М.Я.), за 

спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами. 

3) Осадчук Ю М. Організаційно-економічний механізм формування 

системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації  (наук. кер. 

доц. Мицак О.В.), за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. 

 



Таблиця 6
 

Підсумкові результати наукової роботи викладачів кафедри фінансів, кредиту та страхування у 2015-16  н.р. 

№ 

/п 

Прізвище та 

ініціали 

викладача 

Монографії 

(кількість) 

Статті 

(кількість) 

У тому числі                   

статті    у        

наукометричній                 

базі (кількість) 

Участь у 

конференціях 

(доповідь/тези – кількість) 

Стажування 

(кількість) 

Керів 

ництво 

аспіран-

тами 

(кількість

/ з них 

захис-

тились) 

(кількість

) 

 

одно-

осібн

а 

у 

спів-

автор

-стві 

у 

вітчиз- 

няних 

видан- 

нях/ з 

них 

фахові 

у за-

рубіж- 

них 

видан- 

нях 

Scopu

s 

Web 

of 

Scienc

e 

інша 
заруб

і-жна 

між- 

народ

- 

на в 

Украї

-ні 

все-

укра-

їнськ

а 

вузів- 

ська 

за 

кор-

доном 

в 

Украї

ні 

1.  Васильців Т.Г.  5 10/10 1  1 7  1/2 1/2 0/1   5/1 

2.  Черкасова С. В. 1 1 6/6 2   5 1 1 1 1   0/1 

3.  Вербова О.С.  1 3/2    1    0/2   1/0 

4.  Оліярник В.В.           1/1    

5.  Мицак О.В.  1 2/2    1   0/2 1/1   1/1 

6.  Чуй І.Р.  1 3/3    2  0/1 1/5 1/1    

7.  Власюк Н. І.  1 4/4    2   0/2 1/1    

8.  Мединська Т.В.   3/3    2 0/1 1/2 3/2 2/2 1  4/0 

9.  Андрейків Т.Я.  2 4/4  1  1 1/4 0/1 1/2 0/1    

10.  Юсипович О.І. 
 

1 2/2    1 0/1 0/2 1/8 2/2 
 

 1/0 

11.  Вірт Я. О.              0/1 

12.  Сокульський В.М.           1/1    

13.  Литвин О. В.  1        0/1 1/1    

 Разом по кафедрі 1 6 34/33 3 1 1 21 1/7 2/9 6/30 11/14 1  12 

 

 



В аспірантурі навчалося 15 аспірантів кафедри, у тому числі 6 аспірантів 

кафедри перебувають в академвідпустці (табл. 7). 

Таблиця 7 

Інформація про аспірантів кафедри 

№ Керівник Аспірант Примітки  

1.  Васильців Т.Г. Ткачук І.-М.О.  

2.  Васильців Т.Г. Породко Ю.Д.  

3.  Васильців Т.Г. Рудик С.А.  

4.  Васильців Т.Г. Грищук Д.В. академвідпустка 

5.  Васильців Т.Г. Антонюк Т.Я.  

6.  Васильців Т.Г. Аверчук Р.В. академвідпустка 

7.  Вербова О.С. Онущак О. В.  

8.  Мицак О. В. Демковська О. І. академвідпустка 

9.  Мицак О. В. Олійник А. В. академвідпустка 

10.  Мицак О. В. Баховська Л.Я академвідпустка 

11.  Юсипович О.І. Клим Р.А.  

12.  Мединська Т.В. Понятівський І.С.  

13.  Мединська Т.В. Керод Т. Р.  

14.  Мединська Т.В. Черевата Р.Ю. академвідпустка 

15.  Мединська Т.В. Малець А.Т.  

 

Проф. Васильців Т. Г. був науковим консультантом захищеної 1 

докторської дисертації, опонував докторські та  кандидатські дисертації. 

З 26 квітня по 9 травня 2017 р. доц. Мединська Т.В.пройшла стажування у 

Лодзькому університеті  (Республіка Польща) Відвідано лекції професорів 

факультету управління та кафедри фінансів і стратегічного менеджменту 

університету м. Лодзь, ознайомлено з тематикою та результатами наукових 

досліджень професорів, ознайомлено з методами співробітництва Лодзького 

університету з вітчизняними та зарубіжними підприємствами в Польщі.  

Кафедра 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. 

Усі викладачі кафедри здійснюють керівництво студентською науковою 

роботою: виконанням курсових та дипломних робіт студентами денної і заочної 

форм навчання. 
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При кафедрі функціонує студентський науковий гурток, яким керує 

к.е.н., доц. Мединська Т.В. На засіданнях гуртка щорічно заслуховується до 20 

наукових доповідей, кращі з яких рекомендуються до участі в студентських 

конференціях, семінарах і круглих столах.  

20-24 лютого 2017 р. на кафедрі фінансів, кредиту та страхування 

відбувся відбірковий тур І-го етапу олімпіади серед студентів здобувачів вищої 

освіти за ступенем “Бакалавр” та “Магістр” напряму підготовки/спеціальності 

“Фінанси та кредит”.  

Переможцями І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

“Державні фінанси” стали: Кащак Тарас і Салійчук Назар, які взяли участь у ІІ 

турі олімпіади 4-7 квітня 2017 р. у Харківському національному економічному 

університеті ім. Семена Кузнеця та отримали сертифікат і грамоту за участь. 

Переможцями І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни “Фінанси” став Цибульський Андрій, який взяв участь у ІІ турі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Фінанси” 5-7 

квітня 2017 р. у Придніпровській державній академії будівництва та 

архітектури і за результатами отримав сертифікат.  

Переможцями І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Фінансовий менеджмент» стали Гончарук Надія, Галас Христина, 

які взяли участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Фінансовий менеджмент» 6-7 квітня 2017 р. у Луцькому 

національному технічному університеті. За результатами ІІ етапу олімпіади 

студенти отримали сертифікати та грамоти. 

Переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності "Гроші, 

фінанси і кредит" стали Лабор Юліяна (науковий керівник: професор Т. Г. 

Васильців) та Банюк Леонора (науковий керівник: доцент Чуй І.Р.). На 

підсумкову науково-практичну конференцію ІІ туру була запрошена студентка 

університету Лабор Юліяна, яка відбулася 4-6 квітня 2017 року на базі 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка. За результатами 

представлення та обговорення наукової доповіді Лабор Юліяна стала призером 

Всеукраїнського конкурсу і була нагороджена дипломом ІІІ ступеня, а д.е.н., 

професор Васильців Т.Г. – грамотою за високий науково-педагогічний 

професіоналізм у підготовці переможця. 

Протягом навчального 2016/2017 року, відбулися такі засідання 

наукового гуртка: 

21 вересня 2016 р. відбулося засідання Студентського наукового гуртка 

"Фінансів, банківського та страхового бізнесу". На засіданні ознайомлено 

студентів з планом наукового гуртка на 2016-2017 н. р., доведено основні 

науково-практичні заходи, які будуть проводитися в Університеті, присвячені 

200-річчю та обрано голову студентського наукового гуртка – студентку 2 

курсу (стн) напряму підготовки «Фінанси і кредит» - Дутчак Олену, та її 

заступника – Мисько Лідію, студентку 3 курсу напряму підготовки «Фінанси і 

кредит». Мединською Т. В. доведено інформацію про можливість навчання 

активних учасників студентського наукового життя Інституту економіки та 

фінансів у Вроцлавському економічному університеті за програмою обміну 
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ERASMUS. Засідання СНГ проходило у музеї Історії грошей і Костак З. Р., як 

керівник, розповіла студентам про особливості розвитку грошей в різні 

історичні періоди нашої держави. Студенти розглянули монети, купюри та 

пообіцяли поповнити архів музею новими грошовими знаками. 

20 жовтня 2016 р. студенти-члени студентського наукового гуртка 

«Фінансів, банківського та страхового бізнесу» ЛТЕУ відвідали ПАТ Forward 

Bank, де ознайомилися зі специфікою його діяльності. Організаторами екскурсії 

були заступник завідувача кафедри фінансово-економічної безпеки та 

банківського бізнесу з наукової роботи – доц. Рущишин Н.М. та керівники СНГ 

– Костак З. Р., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського 

бізнесу і Мединська Т. В., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування. 

23 листопада 2017 р. у стінах ЛТЕУ кафедрою та членами студентського 

наукового гуртка “Фінансів, банківського та страхового бізнесу” проведено VII 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та 

молодих вчених на тему “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-

економічної системи України”, присвячену 200-річчю заснування ЛТЕУ. Конференція була 

включена у план наукових заходів вищих навчальних закладів МОН України. 

Метою конференції було обговорення соціально-економічних наслідків і 

проблем фінансової системи України та розробка рекомендацій щодо реалізації 

стратегії її реформування з урахуванням глобалізаційних, національних та 

регіональних особливостей розвитку. Конференція відбувалася у 9-ти секціях за 

тематичними напрямами. Загальна кількість учасників налічувала 168 ос., з них 

– 144 студенти, 13 аспірантів, 11 молодих вчених, з 20 Вишів на наукових 

установ України з таких міст: Львова, Києва, Ірпеня, Івано-Франківська, 

Хмельницького, Чернігова.  

22 березня 2017 р. керівниками студентського наукового гуртка «Фінансів, 

банківського та страхового бізнесу» доц. Мединською Т. В. та доц. Костак З.Р. 

проведено засідання гуртка, на якому заслухали доповіді його учасників з таких 

тематичних напрямів як «Особливості функціонування фінансово-кредитної 

системи України в сучасних умовах» і «Формування фінансово-економічної 

безпеки на макро- і макрорівнях». 

26 квітня 2017р. відбулося чергове засідання студентського наукового 

гуртка під час якого студенти-учасники гуртка мали змогу обговорити 

найактуальніші проблеми у бюджетно-податковій політиці та реформуванні 

фінансової системи України. За результатами засідання студенти: Папіж Ігор 

(магістр) та Ковтун Наталя (бакалавр) підготували та подали тези на XIV 

Науково-практичну конференцію студентів вищих навчальних закладів 

Укроопспілки «Інноваційні процеси та їх вплив на ефективність діяльності 

підприємств». 

18 травня 2017р. кафедрою фінансово-економічної безпеки та 

банківського бізнесу організовано і проведено ІІ Всеукраїнську науково-

практичну Інтернет-конференцію викладачів, аспірантів і студентів «Тенденції 

та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах 

викликів і загроз», в якій взяли участь студенти-члени наукового гуртка 

«Фінансів, банківського та страхового бізнесу». 
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13 червня 2017 р. проведено заключне засідання студентського 

наукового гуртка на якому, кервники доц. Мединською Т. В. і доц. Костак З. Р. 

та голова СНГ– студентка 2 курсу (стн) напряму підготовки «Фінанси і кредит» 

- Дутчак Олена, підвели підсумки роботи. 

За 2016-2017 н.р. 72 студенти спеціальності та напряму підготовки 

“Фінанси і кредит” взяли участь у 15 міжнародних, всеукраїнських науково-

практичних студентських конференціях, семінарах і круглих столах та 5 

студентів опублікували наукові фахові статті. 

Окрім цього кафедра підтримує наукове співробітництво з іншими 

кафедрами Інституту економіки та фінансів та ЛТЕУ – теоретичної та 

прикладної економіки; фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу; 

бухгалтерського обліку; аудиту, аналізу та оподаткування; економіки, а також з 

кафедрами вищої математики, економетрії і статистики; економічного 

прогнозування та ризику; інформаційних систем у менеджменті; комерційної 

діяльності та підприємництва; митного та технічного регулювання. 

 

V. Виховна робота 
 

Важливою ділянкою роботи викладачів і навчально-допоміжного 

персоналу кафедри є виховна робота. Ця робота проводиться протягом 

навчального року на лекціях, під час проведення семінарських і практичних 

занять, на консультаціях, в процесі індивідуальної роботи зі студентами, 

здійснення керівництва рефератами, курсовими, дипломними і магістерськими 

роботами. 

Основна  виховна робота здійснюється кураторами академгруп (Чуй І.Р., 

Власюк Н.І.), яка проводиться за індивідуальними планами. Однією з 

найефективніших форм роботи зі студентською молоддю куратори вважають 

бесіди та дискусії з проблем сучасності, національно-патріотичного, морально-

естетичного та професійного виховання, навчання. 

Протягом навчального року куратори підтримували тісний зв’язок із 

батьками студентів (проводили з ними бесіди щодо результатів навчання 

студентів). 

Аналіз звітів кураторів академгруп свідчить про те, що в цілому плани 

організаційно-виховної та культурно-просвітницької роботи виконані. 

Координує виховну роботу кураторів кафедри заст. завідувача, к.е.н., доц. 

Андрейків Т.Я. 

Студенти спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” та 

напряму підготовки “Фінанси і кредит” приймали активну участь в 

конференціях, семінарах, наукових гуртках, які проводилися протягом 2016-

2017 рр., брали участь у спортивних змаганнях та інших університетських 

заходах. 

Важливе місце у виховній роботі кафедри приділяється національно-

патріотичному вихованню студентської молоді, яке відіграє важливу роль в 

становленні у молодої людини суспільно значущої мети – побудови 

громадянського суспільства та правової незалежної Української держави. 

Студенти спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” та 

напряму підготовки “Фінанси і кредит” упродовж року брали активну участь у 
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заходах Інституту економіки і фінансів ЛТЕУ, які спряли формуванню 

патріотичної та громадянської позиції студентів: 1) літературно-поетична 

вистава "Франко, якого ми не знали...", яка була організована з нагоди 160-ти 

літнього ювілею з дня народження та 100 річниці з дня смерті видатного 

письменника, поета, публіциста, перекладача, ученого, громадського та 

політичного діяча Івана Франка; 2) Урочиста академія приурочена 150-річчю 

утворення першого споживчого товариства в Україні та 200-річчю Львівського 

торговельно-економічного університету; 3) Урочиста академія, присвячена Дню 

Університету; 4) спільне виконання гімну "Ще не вмерла 

Україна" присвяченому 152-ій річниці від дня першого публічного виконання 

Державного гімну України; 4) урочистий захід з нагоди Міжнародного дня 

театру на тему "Святкуємо день театру!". З цієї нагоди в актовій залі зібралися 

студенти, викладачі, співробітники та гості, для перегляду "Акторського 

ігрового тренінгу! Байки! Жарти! Монологи!"; 5) святкування Дня матері; 6) 

урочисте відкриття пам'ятної таблиці випускникам навчального закладу, 

Героям України Дмитру Кузьміну і Тарасу Брусу у День Героїв встановлено на 

фасаді навчального корпусу університету, – на захід завітали рідні та близькі 

героїв війни з російським агресором, представники органів місцевого 

самоврядування, Збройних сил України, волонтери та учасники АТО, 

професорсько-викладацький склад й студентство університету; 7) фестиваль-

конкурс студентського гумору «Студентське літо – 2017». 

Крім того, студенти активно приймали участь в заходах, які сприяють 

формуванню особистісних якостей майбутнього фахівця, зокрема: участь у 

відкритій лекції доктора з організаційного менеджменту – Деріла МакКарті на 

тему "Глобальні тренди у вищій освіті"; доктора філологічних наук, доцента 

кафедри англійської філології Литовського університету освітніх наук Терези 

Маккарті, на тему «Покоління Міленіум – трансформаційна освіта для даного 

покоління»; зустрічі з представником Головного управління Держпраці у 

Львівській області; щорічній науковій конференції “Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”; всеукраїнській науково-

практичній конференції «Фінансово-економічні механізми підтримки суб’єктів 

реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС», 

у якій взяли участь представники органів державної влади та місцевого 

самоврядування, співробітники науково-дослідних, аналітичних установ та 

навчальних закладів, підприємці, а також представники громадських 

організацій; науково-практичній конференції студентів вищих навчальних 

закладів Укркоопспілки на тему «Інноваційні процеси і їх вплив на 

ефективність діяльності підприємства», на якій обговорено актуальні питання 

правового забезпечення та економічного розвитку національної економіки в 

умовах сучасних геополітичних й інформаційних трансформацій суспільства.  

Виховна робота, що проведена куратором та викладачами кафедри 

фінансів, кредиту та страхування, спрямована на забезпечення усебічного 

розвитку студентів, виявлення їх багатогранних талантів, залучення до 

активного самопізнання та підвищення зацікавленості до навчання та наукової 

діяльності. Формування освітньо-виховних та культурно-просвітницьких 

заходів проводилося з урахуванням  принципів та основних напрямів виховної 
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роботи у вищих навчальних закладах, концептуальних засад національної 

освіти та професійної спрямованості і потреб студентів. 

 

VІ. Профорієнтаційна робота 
 

Для забезпечення набору студентів для навчання за галуззю знань 07 

“Управління та адміністрування” спеціальністю 072 “Фінанси, банківська 

справа та страхування” кафедрою впродовж 2016-2017 навчального року 

проводилися профорієнтаційні заходи. 

Викладачами кафедри у звітному навчальному році відвідано 13 шкіл м. 

Львова та Львівської області, зокрема 6 шкіл у м. Львові, школи в м. Дубляни 

та в м. Городок, школи сільських населених пунктів Пустомитівського, 

Самбірського та Жовківського районів. З потенційними абітурієнтами 

проведені профорієнтаційні бесіди з метою скерування їх на навчання у 

Львівський торговельно-економічний університет. Зібрані електронні адреси 

абітурієнтів для забезпечення їх необхідною інформацією щодо вступної 

кампанії у ЛТЕУ. 

У листопаді 2016 р. та червні 2017 р. профорієнтаційні бесіди проведені з 

учнями Львівського кооперативного коледжу економіки і права, Рівненського 

кооперативного економіко-правового коледжу, Рівненського коледжу 

економіки та бізнесу. У червні 2017 р. у вищезазначених коледжах проведене 

пробне тестування для вступу їх випускників для продовження навчання у 

ЛТЕУ для здобуття ОКР “бакалавр” за напрямом підготовки, що забезпечується 

кафедрою. 

У листопаді 2016 р. проведено VII Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених на тему: “Сучасний стан 

та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України” для участі 

в роботі якої були залучені студенти кооперативних коледжів. 

Протягом навчального року на електронній сторінці кафедри постійно 

подавалась інформація про важливі події в навчальній, навчально-методичній, 

науковій та виховній роботі на кафедрі, що можуть зацікавити потенційних 

абітурієнтів. Випускникам шкіл на електронні адреси розісланий 67 номер 

„Студентського меридіану” ЛТЕУ для ознайомлення їх з основними подіями та 

процесом навчання в Університеті. На веб-сторінці кафедри оновлена 

інформація про склад кафедри, навчальні програми підготовки фахівців за 

напрямом підготовки, спеціальністю та спеціалізаціями кафедри. 

 

VІІ. Завдання кафедри 

 

У наступному 2017-2018 навчальному році кафедрі фінансів, кредиту та 

страхування необхідно: 

1. Сформувати контингент студентів здобувачів вищої освіти ступеня 

"бакалавр" та "магістр" денної і заочної форм навчання. 

2. Забезпечити виконання педнавантаження у запланованому обсязі. 

3. Завершити виконання науково-дослідної теми "Інструменти та засоби 

формування системи фінансового забезпечення розвитку галузевих систем 

України " (номер державної реєстрації 0116U008987), здати в УкрІНТЕІ звіт 
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про її виконання, підготувати низку монографій, наукових фахових статей та 

інших наукових публікацій для висвітлення результатів виконання НДР. 

4. Забезпечити підготовку і подання до друку передбачених планом 

навчальних посібників, іншого навчально-методичного забезпечення. 

5. Підвищити ефективність функціонування при кафедрі підготовки 

докторів філософії за спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа та 

страхування, забезпечити своєчасність виконання здобувачами ступеня доктора 

філософії планових завдань та подання до розгляду виконаних дисертаційних 

робіт. 

6. Постійно підвищувати науково-педагогічний і кваліфікаційний рівень 

персоналу кафедри, забезпечувати якісну фахову підготовку бакалаврів і 

магістрів, брати активну участь у підготовці фахівців інших спеціальностей 

ЛТЕУ та забезпечувати якісне обслуговування навчального процесу студентів. 

7. Підтримувати ділові зв’язки зі спорідненими вищими навчальними 

закладами і провідними науково-дослідними організаціями, брати участь у 

наукових конференціях, студентських олімпіадах, конкурсах дипломних робіт, 

обмінюватися досвідом роботи. 

8. Розширити бази практики, підтримувати ділові контакти з 

підприємствами, установами, обмінюватися досвідом щодо покращення 

підготовки фахівців ступенів “бакалавр” та “магістр”. 

9. Постійно оновлювати навчальні підручники, посібники та інші 

елементи навчально-методичного комплексу з дисциплін кафедри. 

10. Створити інформаційну базу даних про випускників кафедри 

фінансів, кредиту та страхування і використовувати її в навчальній, науковій і 

виховній роботі кафедри. 

 

VІІІ. Проблеми  кафедри  

Основні проблеми кафедри полягають у наступному: 

1. Щодо покращення навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення: 

- подальше кількісно-якісне удосконалення навчально-методичних 

комплексів дисциплін (зокрема нових, що впроваджені у навчальний процес, та 

передбачених підготовкою (в межах навчальної компоненти) докторів 

філософії зі спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування), 

оновлення методичних рекомендацій з підготовки дипломних та курсових 

робіт, звітів з практики.   

2. Щодо розвитку кадрового забезпечення: 

- удосконалення кадрового складу кафедри шляхом підготовки власних 

науково-педагогічних кадрів в аспірантурі і докторантурі за фахом;  

- своєчасне і якісне підвищення кваліфікаційного рівня кадрового складу 

кафедри шляхом проходження викладачами стажування у провідних 

навчальних закладах та науково-дослідних структурах; 

- поширення серед викладачів практики підготовки та публікації 

наукових статей у провідних виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз цитування, зокрема Scopus та Web Of Science; видання 

викладачами випускової кафедри одноосібних та колективних монографій; 
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- упровадження інтерактивних методів навчання і забезпечення 

викладання дисциплін фахового спрямування сучасними інформаційними 

технологіями. 

3. Щодо розвитку матеріально-технічної бази: 

- поповнення матеріально-технічної бази кафедри мультимедійним 

обладнанням, профільними періодичними виданнями, а також прикладними 

комп’ютерними програмами з дисциплін фахової підготовки; поширення 

застосування комп’ютерної техніки в напрямку впровадження в навчальний 

процес розроблених викладачами кафедри дистанційних курсів, створення 

електронних підручників та конспектів лекцій; ширше застосування 

мультимедійних інформаційних технологій в процесі проведення лекційних і 

практичних занять; 

- розвиток практики дистанційного навчання на факультеті заочної 

освіти. 

 

Завідувач кафедри  

фінансів, кредиту та страхування, 

д.е.н., проф.        Васильців Т.Г.  

 


