
УКООПСПІЛКА 

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ 

 

 

 

 

                           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Директор Інституту економіки та фінансів 

_____________________доц. Герасименко Т.О. 

 _____________ грудня  2015 року 

 

 

 

 

ЗВІТ 

про наукову  роботу кафедри фінансів і кредиту 

за 2015 р. 

 

 

 

Затверджено на засіданні                                                                                                     

кафедри фінансів і кредиту  

                     Протокол № 7 

                                    від 30 грудня 2015 року 

 
 



 2

Кафедра фінансів і кредиту організаційно входить до складу Інституту економіки та 
фінансів ЛКА і забезпечує виконання навчальної, наукової, виховної та інших видів робіт. 
Кафедра забезпечує навчальний процес та здійснює науково-дослідну діяльність в Інституті 
економіки та фінансів, на товарознавчо-комерційному факультеті, факультеті міжнародних 
економічних відносин, факультеті заочної освіти та в Інституті післядипломної освіти.  

 
РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
1.1. Тематика науково-дослідних робіт (Інформаційним джерелом слугує файл 3zk-

NDR-ФІН-15“Відомості про виконання науково-дослідних робіт”) 
У 2015 році було зареєстровано науково-дослідну тему: "Фінансові механізми та 

інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України" № державної 
реєстрації 0115U004165 (керівник д.е.н., проф. Васильців Т.Г.). 
 

 
Рис. 1.1. Кількість виконаних науково-дослідних тем на кафедрі фінансів і кредиту  

у 2009-2015 рр. 
 

Якісними результатами виконання кафедральних науково-дослідних тем є участь викладачів 
кафедри у 2015 р. у конференціях, публікаціях фахових наукових статей та тез конференцій, 
зокрема:  

- протягом 2015 р. викладачі кафедри прийняли участь у 15 наукових конференціях; 
опублікували 28 статей у фахових наукових виданнях і наукових збірниках; 
 - видано 8 навчальних посібників загальним обсягом близько 127 д.а., 
 - опубліковано 2 підручника загальним обсягом 23,4 д.а. 
 Заслуговує на увагу впровадження результатів наукової роботи у навчальний процес, 
використання їх для проведення проблемних лекцій, відкритих занять, семінарських та 
практичних занять, круглих столів. 
 

Викладачами кафедри опубліковано 10 фахових наукових статей у виданнях, що 
входять до міжнародних наукометричних баз:  

1. Васильців Т.Г. Системна трансформація використання трудового потенціалу країни / Т. 
Г. Васильців, С. С. Гринкевич // Актуальні проблеми економіки. – К : ВНЗ "Національна 
академія управління". – № 5 (167), 2015. – С. 356-364 (наукометрична база Scopus). 

2. Васильців Т.Г. Формування середовища економічної безпеки підприємництва в Україні 
/ Т. Г. Васильців, С. С. Гринкевич // Економічний часопис-XXI : Науковий журнал. – К : Ін-т 
суспільної трансформації. – № 3-4 (1), 2015. – С. 24-27 (наукометрична база Scopus). 

3. Васильців Т.Г. Напрями вдосконалення інституціонального базису мінімізації 
трансакційних витрат суб’єктів підприємництва в Україні // Актуальні проблеми економіки. – К 
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: ВНЗ "Національна академія управління". – № 10 (172), 2015. – С. 160-169 (наукометрична база 
Scopus). 

4. Гальків Л.І. Факторний аналіз вартості освітніх послуг ВНЗ у контексті  розвитку 
людського капіталу / Л. І.Гальків, О.С. Гринькевич // Актуальні проблеми економіки, 2015. – 
№1 (163). – С.371-377  (наукометрична база Scopus). 

5. Гальків Л.І. Стан та перспективи банківського кредитування домогосподарств в Україні 
/ Л. І.Гальків, М. Я.Демчишин, Р. А. Крамченко // Актуальні проблеми економіки, 2015. – №3 
(165). – С.328-334 (наукометрична база Scopus). 

6. Васильців Т.Г. Формування інституційного середовища  як передумова зниження 
трансакційних витрат підприємництва України / Т. Г. Васильців // Соціально-економічні 
проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних 
досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – ISSN 2071-4653. – 
155 с. – С.117-121. 

7. Васильців Т.Г. Тенденції формування та реалізації стратегії забезпечення фінансової 
стійкості й платоспроможності підприємства / Т. Г. Васильців, Х. М. Волянюк // Науковий 
вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів, вип. 25.1. 2015. – С. 243-247. 

8. Васильців Т.Г. Концептуальні характеристики стратегії розвитку торговельної 
діяльності підприємств споживчої кооперації / Т. Г. Васильців, Н. П. Канюка // Науковий 
вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів, вип. 25.2. 2015. – С. 215-221. 

9. Чуй І.Р. Фіскальна ефективність податкових систем розвинених країн / І.Р. Чуй // 
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т 
регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – ISSN 
2071-4653. – 155 с. – С. 106-110. 

10. Власюк Н.І. Фінансовий контроль як напрям підвищення ефективності бюджетного 
процесу на бюджетному рівні./ Н.І.Власюк. // Науковий вісник ЛНТУ України. Збірник 
науково-технічних праць. Випуск 25.2. – Львів, 2015. – С. 231-236. 

 
Науково-педагогічний колектив кафедри прийняв участь у 15 наукових конференціях, 5 з 

яких проводилось в ЛКА, зокрема:  
20 лютого 2015 року відбулась науково-практична інтернет-конференція “Фінансове 

забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів”, яку 
провела кафедра фінансів і кредиту Львівської комерційної академії. В роботі конференції 
прийняли участь 76 учасників, які представили 9 вищих навчальних закладів: Львівську 
комерційну академію, Національний інститут стратегічних досліджень, ЛНУ ім. Івана Франка, 
НУ «Львівська політехніка», Вінницький національний технічний університет, Львівський 
інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, Ужгородський торговельно-
економічний інститут КНТЕУ, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний 
інститут, Львівський інститут МАУП; 

25 березня 2015 р. 13 викладачів кафедри взяли участь у ІV всеукраїнській науково-
практичній інтернет-конференції «Фінансово-економічний розвиток України в умовах 
євроінтеграції», яку провів Інститут економіки та фінансів ЛКА; 

29 квітня 2015 р. проф. Черкасова С.В. та ас. Гаврилюк Г.Є. взяли участь у конференції 
«Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в розвитку національних економік» на базі ЛКА і 
наукового клубу "Sophus"; 

30 квітня 2015 р. на кафедрі фінансів і кредиту відбувся науковий семінар, де 
обговорювали результати дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 
Павленчик Н.Ф. на тему: «Теоретико-методологічні основи функціонування ринку 
сільськогосподарської продукції»; 

7 травня 2015 р. на спільному засідання кафедри економіки підприємства та кафедри 
фінансів і кредиту відбувся науковий семінар, де обговорювалися результати дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Цапа М. В. на тему: «Організаційно-
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економічний механізм державної структурної політики імпортозаміщення в Україні» (наук. 
керівник проф. Васильців Т.Г.); 

13 травня на кафедрі фінансів і кредиту у межах проведення наукової конференції 
професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу "Академія" 
"Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" відбулося 
засідання секції "Механізми та інструменти фінансової політики реалізації завдань розвитку 
економіки і торгівлі України в умовах євроінтеграції" (керівник секції: д.е.н., проф. Васильців 
Т.Г.). У науковій конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів взяли участь 18 
викладачів та аспірантів кафедри, з них 10 осіб виступили з доповідями, за якими було 
рекомендовано підготувати статті до друку;  

20 листопада 2015 р. у межах святкування 75-річчя Інституту економіки та фінансів ЛКА 
була проведена V всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічний 
розвиток України в умовах трансформаційних перетворень». У ній взяли участь 10 викладачів 
кафедри. 

Колектив кафедри приймає участь у щорічних наукових конференціях професорсько-
викладацького складу і аспірантів академії. Матеріали конференції у формі наукових статей 
публікуються у наукових вісниках Львівської комерційної академії. 

Окрім цього викладачі кафедри прийняли участь у наукових конференціях: 
«Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези» (Міжнародна науково-

практична конференція. Всеукраїнська спілка вчених-економістів, м. Київ); 
«Сучасні економічні системи: стан та перспективи» (VІ Міжнародна наук.-практ. інтернет-

конф. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, м. Хмельницький) 
«Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації» (ІІІ Міжнародний науково-

практичний семінар. Львівська державна фінансова академія, м. Львів); 
«Функціонування економічних систем в умовах постіндустріального розвитку» 

(Українська інженерно-педагогічна академія); 
«Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий 

погляд» (УжНУ); 
«Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і 

перспективи» (ЛДУБЖД); 
«Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті» (Національна академія 

управління); 
«Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою 

діяльністю» (ІІI Міжнародна наук.-практ. інтернет-конф. Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево); 

Науково-практичний круглий стіл "Економічна безпека України в умовах фінансової 
глобалізації" (Полтавський нац. тех. ун-т ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава); 

«Розвиток національної економіки України: нові реалії і можливості в умовах 
започаткованих змін»  (Міжнар. наук.-практ. конференція, ГО "Академічний простір", м. Львів). 

Викладачі кафедри (проф. Васильців Т.Г., доценти Мицак О.В., Чуй І.Р., Мединська Т.В.) 
активно беруть участь у засідання економічної секції Наукового товариства імені Шевченка, 
тим самим мають змогу ділитися науковими здобутками з іншими теоретиками і практиками 
фінансової науки в Україні та за її межами. 

15 грудня 2015 року викладачі кафедри (доц. Чуй І.Р. та ас. Одрибец Н.О.) взяли участь у 
семінарі-практикумі «Поліпшення регуляторного середовища регіону», який проводився за 
Програмою USAID «Лідерство в економічному врядуванні». Метою практикуму було 
визначення проблемних питань регуляторного середовища в регіоні, що виникають під час 
взаємодії бізнес-асоціацій та місцевої влади, практичне застосування інструментів ефективної 
комунікації представників бізнес середовища та місцевої влади для досудового вирішення 
проблемних питань. 
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Аспіранти кафедри активно працюють над дисертаційними дослідженнями, а також 
приймають активну участь у науково-дослідній роботі кафедри та публікують результати своїх 
досліджень у фахових виданнях.  

Ст. викладач Сокульський В.М. продовжує працювати над кандидатською дисертацією і 
цим самим підвищує свій кваліфікаційний рівень.  

Професор кафедри Черкасова С.В. працює над докторською дисертацією. 
  

1.2. Розвиток наукової школи “Управління фінансами” (Інформаційним джерелом слугує 
файл 8zk-SCH-ФІН-15 “Відомості про наукові школи”) 

  
У 2015 році було зареєстровано науково-дослідну тему: «Фінансові механізми та 

інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України» (керівник 
д.е.н., проф. Васильців Т. Г., № 0115U004165). Термін виконання теми заплановано на 2015-
2016 рр. Мета дослідження: виявлення передумов, чинників та негативних наслідків посилення 
дисбалансів функціонування соціально-економічної системи України в умовах кризи та 
зовнішньої агресії, обґрунтування пріоритетів, фінансових механізмів та інструментів їх 
подолання. 

 
У 2016-2017 рр. в межах роботи наукової школи плануються наступні напрями роботи: 
- публікація наукових статей; 
- захист кандидатських дисертацій;  
- видання  монографій. 
 

РОЗДІЛ 2. РОБОТА АСПІРАНТУРИ 
 

2.1. Аспіранти і докторанти кафедри (Інформаційним джерелом слугує файл 2zk-DYS- 
ФІН-2015 “Інформація про захисти дисертаційних робіт”) 

В аспірантурі навчалося 20 аспірантів кафедри, у тому числі 6 – на стаціонарній формі та 
14 – на заочній, 9 аспірантів кафедри перебувають в академвідпустці. 

Таблиця 2.1  
Аспіранти, докторанти, пошукувачі кафедри 

 
рік, форма 
навчання 

Прізвище Аспірант/докторант/ 
пошукувач Керівник 

1.  

1, денна 

Ткачук Т.А. аспірант проф. Васильців Т.Г. 

2.  Клим Р.А. аспірант доц. Сороківська 
М.В. 

3.  Баховська Л.Я. аспірант доц. Мицак О.В. 

4.  2, денна Грищук Д.В. аспірант проф. Гальків Л.І. 

5.  
3, денна 

Бісик Н.О. аспірант доц. Черкасова С.В. 

6.  Постна І.С. аспірант проф. Васильців Т.Г. 

7.  

1, заочна 

Антонюк Т. Я. аспірант проф. Васильців Т.Г. 

8.  Породко О. Ю. аспірант проф. Васильців Т.Г. 

9.  Рудик С.А. аспірант проф. Васильців Т.Г. 

10.  Блинда Н.О. аспірант доц. Мицак О.В. 

11.  Блинда Ю.О. аспірант доц. Чуй І.Р. 
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Аспіранти кафедри активно працюють над дисертаційними дослідженнями, а також 
приймають участь у науково-дослідній роботі кафедри, зокрема публікують статті у фахових 
наукових виданнях.  

 
2.2. Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій. 

У 2015 р. відбулося 3 захисти кандидатських дисертацій: 
1. Цап М.В. у Львівській комерційній академії за спец. 08.00.03. Тема: Організаційно-

економічний механізм державної структурної політики імпортозаміщення в Україні.  
2. Мандрик О.Я.  у Львівській комерційній академії за спец. 08.00.04. Тема: 

Інтелектуально-кадрове забезпечення роздрібних торговельних підприємств. 
3. Добуш З.О. у Львівській комерційній академії за спец. 08.00.03. Тема: Державне 

регулювання розвитку роздрібної торгівлі в Україні. 

 
Рис. 2.2. Динаміка захисту кандидатських дисертацій викладачами та аспірантами кафедри 

фінансів і кредиту у 2009-2015 рр.  
 

 Перспективу захисту у 2016 рр. мають: 
– Сокульський В.М. (наук. кер. проф. Апопій В.В.). 
– Осадчук Ю.М. (наук. кер. доц. Мицак О.В.) 

 

12.  Дмитрищак В.І. аспірант доц. Вірт М.Я. 

13.  Кирилич Ю.В. аспірант доц. Мицак О.В. 

14.  Корчинський М.В. аспірант доц. Юсипович О.І. 

15.  Малець А.Т. аспірант доц. Мединська Т.В. 

16.  Одрибец Н.О. пошукувач доц. Чуй І.Р. 

17.  

2, заочна 

Цап М.В. аспірант проф. Васильців Т.Г. 

18.  Черевата Р.Ю. аспірант доц. Мединська Т.В. 

19.  Захарчук Ю.В. аспірант доц. Черкасова С.В. 

20.  3, заочна Олійник А.В. аспірант доц. Мицак О.В. 

21.  4, заочна Осадчук Ю.М. аспірант доц. Мицак О.В. 
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2.3. Керівництво дисертаційними роботами 
При кафедрі працює аспірантура. Керівництво дисертаційними роботами аспірантів 

здійснюють провідні доценти та професори кафедри. Навколо них сформувалася група молодих 
науковців, працює науковий семінар. Відбувається процес розвитку наукових шкіл.  

Таблиця 2.2  
Ефективність керівництва дисертаційними роботами на кафедрі фінансів і кредиту  

у 2015 р. 
 

Керівники 
Кількість аспірантів Захищено 

Загалом враховано у 
навантаженні 

Загалом в т.ч. працівників 
академії 

проф. Васильців Т.Г. 6 3 3  
проф. Гальків Л.І. 1 1   
проф. Черкасова С.В. 2 2 - - 
доц. Чуй І.Р. 2 - - 1 
доц. Мицак О.В. 5 2 - - 
доц. Мединська Т.В. 2 1 - - 
Доц. Вірт М.Я. 1 -   
Доц. Сороківська М.В. 1 1   
Доц. Юсипович О.І. 1 -   

 
2.4. Робота з аспірантами 

Кафедра веде активну роботу серед аспірантів і молодих вчених, зокрема: 
 - готує і представляє Вченій раді Академії, ректорату і структурним підрозділам ВНЗ 

пропозиції з розвитку й удосконалення наукової і творчої діяльності аспірантів і молодих 
вчених;  

- організовує і проводить щорічні наукові конференції аспірантів і молодих вчених;  
- організовує аспірантів і молодих вчених до участі в наукових конференціях;  
- усебічно сприяє поширенню серед аспірантів і молодих вчених інформації щодо проблем 

молодої науки в інших ВНЗ, наукових організаціях і установах України і з цією метою здійснює 
видання збірників матеріалів. 

 
РОЗДІЛ 3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
3.1. Загальна характеристика (Інформаційним джерелом слугує файл 6zk-Druk-ФІН-15 

“Інформація про публікації вчених кафедри”) 
За досліджуваний період (2015 р.) кафедрою видано 113 публікації, у т.ч. числі: 
1 підручник: 
Черкасова С.В., Сороківська М.В. Актуарні розрахунки : підручник / Черкасова С.В., 

Копич І.М., Сороківський В.М., Сороківська М.В. – Львів: Видавництво "Новий світ, 2000", 
2015. – 214 с. (13,4 д.а.) 

9 навчальних посібників: 
1. Васильців Т.Г. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник / Васильців Т.Г., Апопій 

В.В., Лупак Р.Л., Ільчук О.О. - Львів : Вид-во ЛКА, 2015 - 252 с. 
2. Страховий менеджмент: Навчальний посібник / Куцик П.О., Васильців Т.Г., 

Сороківський В.М., Сороківська М.В. - Львів : Вид-во ЛКА, 2015 - 244 с. 
3. Черкасова С.В., Сороківська М.В. Фінансова математика: Навч. посібник. / Куцик П.О., 

Сороківський В.М., Черкасова С.В., Сороківська М.В. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 328 
с.  

4. Чуй І. Р., .Сороківська М.В. Навчальний посібник для вивчення дисципліни студентами 
напрямів підготовки 6.030509, 6.030504, 6.030507, 6.030203. – Львів , Вид-во ЛКА, 2015. 
– 284 с. 
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5. Чуй І.Р., Мицак О.В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навч. посібник. – Львів, 
Вид-во ЛКА, 2015. – 264 с. 

6. Мединська Т.В., Біла О.Г., Юсипович О.І. Фінанси підприємств: Навч. посібник. 
Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015 – 188 с. 

7. Андрейків Т.Я., Сороківська М.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Навчальний 
посібник. - Львів: Вид-во ЛКА, 2015. – 284 с. 

8. Черкасова С.В. Ринок цінних паперів і фондова біржа: Навч. посібник. – Львів: Вид-во 
ЛКА, 2015. – 167 с. 

9. Андрейків Т.Я., Сороківська М.В. Фінанси держави : навч. посібник – Львів : 
Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 252 с. 
28 публікації у вісниках, збірниках наукових праць, інших фахових виданнях 
і 75 тез доповідей. 
 

У 2015 р. подано до друку такі навчальні посібники: 
1. Власюк Н. І. Фінансовий аналіз 
2. Черкасова С.В., Гаврилюк Г.Є. Ринок фінансових послуг 

 

22 27 32 28
63 45 47 48 44

81 112

1

10

100

1000
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Рис. 3.1. Загальна кількість публікацій викладачів кафедри фінансів і кредиту  

у 2005-2015 рр. 
 

3.2. Монографічні дослідження 
За досліджуваний період монографій опубліковано не було.   
 

3.3.Публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях 
Працівники кафедри постійно вдосконалюють роботу з підвищення рівня та якості 

публікацій, а також беруть участь у зарубіжних конференціях, збільшують кількість публікацій 
у зарубіжних та вітчизняних збірниках, серед яких: науково-практичний журнал «Актуальні 
проблеми економіки», «Регіональна економіка», електронний журнал «Українська кооперація»,  
науковий журнал «Економіка. Фінанси. Право», науково-теоретичний та інформаційно-
практичний журнал «Фінанси України», міжнародний науковий журнал «Європейська 
економіка», науковий журнал «Український соціум», «Стратегічні пріоритети» та ін.   

 
3.4. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях 

З 8 по 11 вересня 2015 р. зав. кафедри фінансів і кредиту д.е.н., проф. Васильців Т.Г. взяв 
участь у семінарі-навчанні з головами обласних спілок споживчих товариств України та 
виступив з лекцією на тему: «Сучасні виклики та загрози фінансово-економічній безпеці 
суб’єктів споживчої кооперації України». 

З метою сприяння науковим дослідженням на кооперативну тематику та застосування на 
практиці результатів, одержаних викладачами кафедри у ході вивчення проблем вітчизняного 
та зарубіжного кооперативного руху, на кафедрі ведеться наступна робота: 
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- ефективне використання наукового потенціалу науковців кафедри для організації 
наукових досліджень проблем вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху;   

- підвищення якості підготовки фахівців шляхом активного використання у навчальному 
процесі результатів наукових досліджень на кооперативну тематику, широкого залучення 
студентів до їх виконання, формування наукової школи з проблем кооперації;  

- участь вчених у вирішенні соціально-економічних проблем на основі пропозицій до 
національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та міжвузівських науково-
технічних програм;  

- експертна оцінка дисертаційних робіт, рецензування монографій, статей, які мають 
кооперативну проблематику;  

- розвиток взаємовигідних міжнародних зв’язків щодо досліджень розвитку 
кооперативного руху;  

- виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті національних 
пріоритетів, міжнародний обмін науково-практичною інформацією, технологіями, спільне 
опублікування наукових статей, монографій, проведення виставок-ярмарків тощо, які мають 
кооперативну тематику;  

- проведення науково-методичних, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, 
виставок, презентацій, засідань круглих столів на кооперативну тематику; 

- залучення до науково-практичної кооперативної діяльності талановитої студентської 
молоді та її участі в університетських, всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіадах, 
конкурсах, виставках тощо;  

- співпраця зі всіма зацікавленими у поширенні кооперативних знань і досвіду особами та 
організаціями (кооперативними організаціями, дорадчими службами, спілками та асоціаціями 
фермерів, землевласників та землекористувачів, підприємців тощо).  
 В цілому за 2015 р. опубліковано 1 наукову працю з кооперативної тематики. 

Таблиця 3.2 
Опубліковані дослідження кооперативної тематики вченими кафедри фінансів і кредиту у 

2015 р. 
 Автор Рік Назва Бібліографічні дані 

1. Васильців 
Т.Г. 

2015 Концептуальні 
характеристики стратегії 
розвитку торговельної 
діяльності підприємств 
споживчої кооперації 

Науковий вісник: Збірник науково-
технічних праць. – Львів, вип. 25.2. 
2015. – С. 215-221. 

 
3.5. Наукові конференції (Інформаційним джерелом слугує файл 5zk-conf-ФІН-15 “Участь в 

конференціях”) 
Кафедра проводить та бере активну участь у проведенні наукових та науково-практичних 

конференцій, семінарів, проводить конкурси студентських наукових робіт та олімпіади тощо. У 
2015 р. викладачі кафедри прийняли участь у 15 конференціях, семінарах, круглих столах, у 
тому числі п’яти, організованих за участі ЛКА.  

Таблиця 3.3 
Участь викладачів кафедри фінансів і кредиту в наукових конференціях у 2015 р.  

Кафедра Рік Кількість виступів Додаткова 
інформація З У Інша 

Фінансів і 
кредиту 2015 р. - 15 - - 

Примітка: З – закордонна, У – загальноукраїнська, І – інша. 
 

3.6. Участь вчених Академії в експертизі наукового доробку (Інформаційним 
джерелом слугує файл 7zk-rec-ФІН-15 “Рецензії та відгуки, опонування дисертацій”). 
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 Заслуговує на увагу і участь викладачів кафедри в зовнішній експертизі наукового 
доробку. Так, у 2015 р. викладачами кафедри підготовлено відгуки на автореферати дисертацій. 

Викладачами кафедри протягом року здійснено рецензування магістерський робіт 
студентів інших навчальних закладів. 

 Таблиця 3.4 
Участь викладачів кафедри фінансів і кредиту в зовнішній експертизі наукового доробку 

у 2015 р.   
 

Кафедра 
 

Рік 
Види діяльності 

Відгуки Рецензії Опонування дисертацій 
П ЛКА Інші 

Фінансів і 
кредиту 

2015 6 - 
 

3 - - 

 
Проф. Васильців Т.Г. опонував 2 докторські дисертації: 
1) Копитко М. І. на тему «Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств 

(на матеріалах підприємств транспортного машинобудування)» за спец. 
21.04.02 у ВНЗ "Університет економіки та права "Крок"; 

2) Собкевич О. В. на тему «Забезпечення економічної безпеки держави у процесі 
реалізації інноваційної політики у промисловості України» за спец. 21.04.01 у 
ВНЗ "Університет економіки та права "Крок"; 

та 1 кандидатську дисертацію: 
3) Михальчук Н.М. на тему «Податковий борг як загроза фінансовій безпеці держави» за 

спец. 21.04.01 у Національному інституті стратегічних досліджень. 
Доц. Мединська Т.В. опонувала 2 кандидатські дисертації: 

1) Матухно М.О.на тему «Система адміністрування ПДВ в Україні: стан та перспективи 
розвитку» за спец. 08.00.08 в Національний університет ДФС України; 

2) Желізняк Р.Й. на тему «Податкове стимулювання інноваційної діяльності 
підприємств» за спец. 08.00.08 в Національному університеті «Львівська політехніка» 

та підготувала 2 відгуки на автореферати: 
1) Шевчук Н.В. на тему «Фінансове забезпечення функціонування пенсійної системи 

України» за спец. 08.00.08 у Львівська державна фінансова академія; 
2) Ружинська Н.О. на тему «Державне регулювання розвитку житлово-комунального 

господарства України» за спец. 08.00.03 (Чернігівський національний технологічний 
університет); 

Проф. Гальків Л.І. підготувала 4 відгуки на автореферати: 
1) Самченко О.Ю. на тему «Державна політика стимулювання енергозбереження в 

житловому господарстві» за спец. 08.00.03 (НУ Водного господарства та 
природокористування); 

2) Альошин С. Ю. на тему «Управління інноваційним розвитком промислового 
підприємства на засадах контролінгу» за спец. 08.00.04 (НТУ «Харківський політехнічний 
інститут); 

3) Ніколаєва Н. А. на тему «Інвестиційний механізм розвитку підприємств легкої 
промисловості» за спец. 08.00.04 (Київський НУ технології та дизайну); 

4) Орилик І.О. на тему «Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства 
роздрібної торгівлі» за спец. 08.00.05 (ЛКА). 

 
3.7. Перспективні питання 

  В 2016 рр. планується видати 2 колективних монографічних дослідження. 
Таблиця 3.5 

Перспективи монографічних досліджень вчених кафедри фінансів і кредиту 
Номер  

п/п 
Автор Назва Орієнтовний 

рік 



 11

завершення 
1.  Авторський 

колектив 
Фінансові механізми та інструменти подолання 
дисбалансів соціально-економічного розвитку України 2016 

2.  Васильців 
Т.Г., Гунчак 
Н.В. 

Державне регулювання процесу інтелектуалізації 
економіки України 2016 

 
3.8. Звіт про роботу Студентського наукового гуртка «Фінанси і банківська справа»  

за 2015 рік 
 

Протягом 2015 навчального року відбулися чергові засідання студентського наукового 
гуртка «Фінанси і банківська справа», який об’єднує дві спеціальності «Фінанси і кредит» та 
«Банківська справа». До роботи гуртка залучені студенти-магістри кафедри банківської справи і 
студенти-магістри кафедри фінасів і кредиту, а також студенти 2, 3 і 4 курсів напряму 
підготовки „Фінанси і кредит”. 

Наукові керівники СНГ – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Мединська Тетяна 
Володимирівна та к.е.н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського 
бізнесу Костак Зоряна Романівна. 

Голова СНГ – Шкурак Олена, студентка 5-го курсу магістратури напряму підготовки 
“Фінаси і кредит”. 

Заступник голови СНГ – Дутчак Олена, студентка 1-го курсу (стн.) напряму підготовки 
“Фінанси і кредит”. 

 
Найголовніші досягнення 

 
Юліана Лабор, студентка 4 курсу напряму підготовки “Фінанси і кредит”, здобула 

однорічний грант на навчання за програмою "Polish Erasmus for Ukraine" в Університеті імені 
Миколи Коперніка, м. Торунь, Польща (Nicolaus Copernicus University in Torun). 

Студент (ОКР-магістр) спеціальності «Фінанси і кредит» Делімарський Роман з 11 по 
20 травня взяв участь у Міжнародному молодіжному обміні «Підприємництво як шанс для 
європейського майбутнього», який відбувся в Польщі та підтриманий програмою 
Європейського союзу Erasmus+. Головними організаторами були – Marcin Księżopolski а також 
організація "Центр освітніх ініціатив". 

 
Студенти напряму підготовки та спеціальності „Фінанси і кредит” взяли активну 

участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах: 
 
Кафедрою фінансів і кредиту був проведений І етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності “Фінанси і кредит” (склад жюрі: проф. Васильців, проф. Черкасова С.В., 
доц. Чуй І.Р.), де взяли участь 18 студентів. Студентка 5 курсу (ОКР-магістр) спеціальності 
«Фінанси і кредит» - Пелех Ірина та 4 курсу – Костик Наталя взяли участь у ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Фінанси і кредит”, яка проходила у 
Тернопільському національному економічному університеті 1-3 квітня 2015 р. та отримали 
сертифікати. 

26 лютого 2015 року був проведений І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 
дисципліни „Податкова система” (склад жюрі: проф. Васильців, проф. Черкасова С.В., доц. 
Мединська Т.В.), де взяли участь 14 студентів. Студенти 4 курсу: Ковтуняк Ірина та Шкурак 
Олена взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Податкова 
система”, яка проходила у Національному університеті державної податкової служби (м. Ірпінь) 1-3 
квітня 2015 р. та були нагороджені грамотами.  

Кафедрою фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу 26 лютого 2015 р. 
проведено І етап олімпіади з дисциплін «Банківська справа». Журі олімпіади у складі: проф. 
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Копилюк О.І., доц. Музички О.М., Кирпатенко В.М. визначило переможців: студентів 5 курсу 
(ОКР-магістр) спеціальності «Банківська справа» - Сторожишину Яну та Блажейовського 
Остапа. 

Кафедрою фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу 26 лютого 2015 р. 
проведено І етап олімпіади з дисциплін «Інвестування». Журі олімпіади у складі: доц. Чікіти 
І.Б., доц. Вареника В.О., к.е.н., ст. викл. Костак З.Р. визначило переможців: студентів 4 курсу 
напряму підготовки «Фінанси і кредит» - Дзем’юк Василя та Рибак Ірину, які взяли участь у ІІ 
етапі олімпіади, що відбувся 25-27 березня 2015 р. у Національному університеті державної 
податкової служби України в м. Ірпінь та були нагороджені грамотами за найкраще виконання 
творчого завдання.  

Студенти-магістри кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу 
Климович Юлія (керівник к.е.н. Бучко І.Є) та Сторожишина Яна (керівник к.е.н. Чікіта І.Б.) 
взяли участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з гуманітарних наук зі спеціальності 
«Банківська справа», який відбувся у м. Харків на базі Харківського інституту банківської 
справи УБС НБУ. За результатами конкурсу Сторожишина Я.В. отримала диплом учасника, 
Климович Ю.Л. нагороджена грамотою за участь у конкурсі. 

 
Участь у наукових конференціях 

 
125 студентів-членів СНГ взяли участь у 11 міжнародних, всеукраїнських науково-

практичних студентських конференціях, семінарах і круглих столах: 
І. Студенти 5 курсу (ОКР-магістр) спеціальності «Фінанси і кредит» – (29 студентів) 

(наукові керівники: професори: Васильців Т.Г., Біла О.Г., Алексєєв І.В., Гальків Л.І., Черкасова 
С.В., доценти: Оліярник В.В., Мицак О.В., Чуй І.Р., Власюк Н.І., Юсипович О.І., Сороківська 
М.В., Вірт М.Я., Андрейків Т.Я., Музичка О. М.) взяли участь у Науково-практичній інтернет-
конференції «Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах 
євроінтеграційних процесів», яка відбулася у Львівській комерційній академії 20 лютого 2015 р. 

ІІ. Студентка 5 курсу (ОКР-магістр) спеціальності «Фінанси і кредит» - Мельник Т.Г. 
(науковий керівник: проф. Біла О.Г.) взяла участь із доповіддю «Чинники впливу на кредитний 
ризик банку в сучасних умовах» у VІ Міжнародній науково-теоретичній інтернет-конференції 
молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», яка 
відбулася у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті 25 лютого 
2015 р. 

ІІІ. Студентка 5 курсу (ОКР-магістр) спеціальності «Фінанси і кредит» - Маринчак А. і 
студентка 4 курсу – Костик Н. (наукові керівники, доценти : Мединська Т.В., Чуй І,Р.) взяли 
участь у ІІ Міжнародній науково-практичній студентській конференції «Фінансово-економічна 
політика України в умовах глобалізації», яка відбулася у Національному університеті 
Державної податкової служби України, м. Ірпінь 18 березня 2015 р. 

ІV. Студенти 4 курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит» – Костик Н. і Лох Н. 
(науковий керівник – доц. Мединська Т.В.) взяли участь у XV Міжнародній науковій 
конференції аспірантів та студентів «Фінансові та обліково-аналітичні аспекти розвитку 
економічних систем» яка відбулася у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ 25-
27 березня 2015 р. 

V. Студентка 4 курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит» – Костик Н. (науковий 
керівник – доц. Мединська Т.В.) взяла участь у ІІІ Міжвузівській студентській науково-
практичній конференції «Розвиток індустрії гостинності в умовах глобалізаційних процесів: 
економічні та фінансові аспекти», яка відбулася у Львівському інституті економіки і туризму 
2 квітня 2015 р. 

VI. Студенти 5 курсу (ОКР-магістр) спеціальності «Фінанси і кредит» – (16 студентів) 
(наукові керівники професори: Біла О.Г., Пілявський А.І., Черкасова С.В., доценти: Оліярник 
В.В., Чуй І.Р., Власюк Н.І., Мединська Т.В., Андрейків Т.Я.), взяли участь у VІI засіданні 
студентського наукового товариства ЛІ МАУП та інших Вищих навчальних закладів м. Львова 
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«Економічний розвиток держави, регіонів підприємств: стан, проблеми, перспективи» яке 
відбулося у Львівському інституті МАУП 20 квітня 2015 р. 

VIІ. Студентка 5 курсу (ОКР-магістр) спеціальності «Фінанси і кредит» - Зазуляк Х. та 
студентка 5 курсу (ОКР-магістр) спеціальності «Банківська справа» - Сторожишина Я. (наукові 
керівники, доценти : Власюк Н.І., Чікіта І.Б.) взяли участь у XІІ науково-практичній конференції 
студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на 
ефективність діяльності підприємства», яка відбулася в Тернопільському кооперативному 
коледжі 28 квітня 2015 р. 

VIІІ. Студенти 5 курсу (ОКР-магістр) спеціальності «Фінанси і кредит» - Крута І., Пелех 
І., Возна М., Питель Р., Луцищин О., Сотник О. та студентка 4 курсу – Шкурак О. (науковий 
керівник – доц. Мединська Т.В.) взяли участь у ІІІ Міжвузівській науково-практичній 
конференції курсантів та студентів “Управлінські правові та економічні аспекти 
забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій”, яка відбулася у Львівському 
державному університеті безпеки життєдіяльності 30 квітня 2015 р. 

IX. Студенти 5 курсу (ОКР-магістр) спеціальності «Банківська справа» - (39 студентів) 
та студенти 3 і 4 курсів – (11 студентів) (наукові керівники: проф. Копилюк О.І., доценти: 
Рущишин Н.М., Самура Ю.О., Музичка О.М., Андрушків І.Б., Чікіта І.Б., Бучко І.Є., Вареник 
В.А., Польова І.М., Шморгай І.Б., Андрейків Т.Я., к.е.н. ст. викл. Костак З.Р.) взяли участь у І 
Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції викладачів, аспірантів і студентів 
«Функціонування фінансово-кредитної системи України в неокризовий період», яка відбулася у 
Львівській комерційній академії 20 травня 2015 р. 

X. Студентка 4 курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит» – Голинська В. (науковий 
керівник: доц. Вареник В.А.) взяла участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції «Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та 
ресурсного потенціалу країни», яка відбулася у Подільському державному аграрно-технічному 
університеті 4-5 червня 2015 р. 

XІ. Студенти 5 курсу (ОКР-магістр) спеціальності «Фінаси і кредит» і «Банківська 
справа» – (13 студентів) та 3 і 4 курсів (9 студентів) (наукові керівники: професори: проф. 
Копилюк О.І., Черкасова С.В., доценти: Власюк Н.І., Мединська Т.В., Вірт М.Я., Андрейків 
Т.Я., Рущишин Н.М., Музичка О.М., Костик З.Р.), взяли участь у VІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених на тему „Сучасний стан та 
пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України”, яка відбувалася у 
Львівській комерційній академії 25 листопада 2015 р. і була проведена кафедрою фінансів і 
кредиту. 

 
Основні заходи 

 
20 лютого 2015 року на кафедрі фінансів і кредиту відбулася науково-практична 

інтернет-конференція "Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах 
євроінтеграційних процесів". У ній взяли участь студенти, аспіранти, викладачі та науковці з 
Львівської комерційної академії, Національного інституту стратегічних досліджень, ЛНУ ім. 
Івана Франка, НУ "Львівська політехніка", Вінницького національного технічного університету, 
Львівського інституту банківської справи УБС НБУ, Ужгородського торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ, Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, 
Львівського інституту МАУП та ін. 

8 квітня 2015 р. відбулось спільне засідання студентських наукових гуртків кафедр 
економіки підприємства, фінансів і кредиту та банківської справи у форматі круглого столу на 
тему: «Економічна стратегія та фінансові механізми розвитку суб’єктів господарювання в 
сучасних економічних умовах». Участь в круглому столі взяли найактивніші науковці 
спеціальностей «Економіки підприємства», «Банківської справи» та «Фінанси і кредит».  

13 травня 2015 р. в рамках проведення днів науки у Львівській комерційній академії 
відбулося спільне засідання студентських наукових гуртків кафедр: банківської справи, 



 14

фінансів і кредиту та економіки підприємства на тему: "Механізми та інструменти фінансової 
політики та реформування банківського сектора України в умовах євроінтеграції". 
Учасниками засідання були студенти напряму підготовки «Фінанси і кредит», магістри 
спеціальностей банківська справа, фінанси і кредит, економіка підприємства. Гостями заходу 
були студенти та викладачі Львівського кооперативного коледжу економіки та права. 

20 травня 2015 р. відбулася І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 
викладачів, аспірантів і студентів «Функціонування фінансово-кредитної системи України в 
неокризовий період» у якій взяли участь 50 студентів, зокрема: 39 студентів ОКР-магістр 
спеціальності «Банківська справа» та 11 студентів 3 і 4 курсів напряму підготовки «Фінанси та 
кредит». За результатами конференції видано збірник матеріалів. 

25 листопада 2015 р. у стінах Львівської комерційної академії кафедрою фінансів і 
кредиту та членами студентського наукового гуртка „Фінанси і кредит” проведено VІ 
Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених на 
тему „Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи 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 такими тематичними напрямами: 
1. Економіка України в період фінансово-економічної нестабільності: пріоритети модернізації 
та подальшого поступу. 
2. Грошово-кредитна та валютна політика України: проблеми і перспективи удосконалення. 
3. Бюджетно-податкова політика та реформування фінансової системи. 
4. Напрями зміцнення боргової безпеки держави. 
5. Механізми стабілізації і розвитку банківської системи. 
6. Напрями і засоби покращення інвестиційної привабливості національного господарства. 
7. Актуальні проблеми страхового ринку в Україні. 
8. Мікрорівневі аспекти модернізації фінансово-економічного стану. 
9. Осучаснення інструментів обліку, аналізу та аудиту. 

Загальна кількість учасників налічувала 108 осіб, з них – 98 студентів, 4 аспіранти, 6 
молодих вчених, з 10 міст України – Києва, Львова, Хмельницького, Івано-Франківська, 
Вінниці, Полтави, Черкас, Дніпропетровська, Донецька, Луцька.  

Учасники конференції взяли активну участь в обговоренні проблемних питань 
функціонування фінансової системи України, пропонували власні підходи щодо реалізації 
стратегії її реформування з урахуванням наслідків світової економічної кризи та особливостей 
сучасного соціально-економічного стану України. Матеріали семінару (програма і збірник тез) 
розміщені на сайті Львівської комерційної академії за адресою: http://www.lac.lviv.ua. 

10 грудня 2015 р. відбулось спільне засідання студентських наукових гуртків кафедр 
фінансів та кредиту і фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу у форматі 
круглого столу на тему: «Фінансова система України в умовах трансформаційних 
перетворень». Участь у круглому столі взяли найактивніші науковці спеціальностей 
«Банківської справи» та «Фінанси і кредит».  

 
Студентські публікації 

 
У 2015/2016 н.р. студентами було опубліковано 128 наукових праць та подано до 

друку ще 4 публікації. 
 

Проблемні питання студентської наукової діяльності 
Студенти, які навчаються за кошти батьків, не мають змоги друкуватися у 

загальноукраїнських журналах чи інших виданнях за відповідну плату (яка в наш час сягає 35-
40 грн. за 1 сторінку друкованого тексту). Тому для збільшення студентських публікацій 
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необхідно забезпечити безкоштовне видання статей у студентському віснику ЛКА, або 
посприяти спонсоруванням талановитих і активних студентів. 

 
4. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

 
4.1. Аналіз динаміки основних категорій працюючих (Інформаційним джерелом слугує файл 

1zk-staff-ФІН-15“Інформація про штатних науково-педагогічних працівників”). 
У 2014-2015 навчальному році на кафедрі фінансів і кредиту працювали 16 осіб 

професорсько-викладацького складу, (з них 14 на постійній основі й 2 – за сумісництвом). 5 
викладачів у декретній відпустці. Із штатних викладачів з науковими ступенями і вченими 
званнями – 13 осіб (серед них 3 професори, 2 д.е.н., 9 к.е.н., доцентів, 1 к.е.н., ст. викл.).  
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Рис. 4.1. Середній вік працівників кафедри фінансів і кредиту протягом 2004-2015 рр. 

 
 

4.2. Орієнтовні плани захисту 
 Викладачі та аспіранти кафедри активно працюють над підготовкою кандидатських 
дисертацій. Так, у 2016 р. планується захист 2 кандидатських дисертацій. 

Таблиця 4.1 
Перспектива захисту дисертаційних робіт аспірантів кафедри фінансів і кредиту у 2016 рр.  

Ном
ер 
п/п 

Автор 
Орієнтов
ний рік 
захисту 

Спеціальність Назва Місце 

1. Сокульський 
В.М. (наук. 
кер проф. 
Апопій В.В.) 

2016 08.00.04 – 
економіка та 
управління 

підприємствам 

Організація 
інтернет-
розрахунків та 
управління ними в 
електронній торгівлі 

Львівська 
комерційна 

академія 

2. 

Осадчук 
Юлія 
Миколаївна  

2016 

08.00.03 – 
економіка та 
управління 

національним 
господарством 

Удосконалення 
системи 
фінансового 
забезпечення 
розвитку споживчої 
кооперації України 

Львівська 
комерційна 

академія 

 
4.3. Підвищення кваліфікації викладачів  (Інформаційним джерелом слугує файл 4zk-

STAFF-ФІН-15“Інформація про штатних науково-педагогічних працівників”). 
Викладачі кафедри не рідше одного разу на 5 років підвищують свою кваліфікацію на 

ФПК шляхом проходження семінарів, стажування в науково-дослідних установах і 
підприємствах, а також в процесі виконання дисертаційних робіт, госпрозрахункових тем (на 
замовлення практичних організацій). Розроблений перспективний план підвищення кваліфікації 
викладачів кафедри до 2017 рр.  
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Таблиця 4.2 
Підвищення кваліфікації викладачів кафедри фінансів і кредиту у 2015 р.  

 
Викладач Місце стажування Форма 
Чуй І.Р. Регіональний філіал Національного 

інституту стратегічних досліджень 
в м. Львові 

стажування 

Черкасова С.В.  Регіональний філіал Національного 
інституту стратегічних досліджень 

в м. Львові 

стажування 

 
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

 
В цілому, кафедра організовує наукову роботу на достатньо високому рівні, проте, все ще 

невирішеними залишаються проблеми публікацій викладачів у міжнародних та вітчизняних 
виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, зокрема Scоpus, провідних 
всеукраїнських науково-теоретичних, науково-практичних журналах, що пов’язане з високою 
вартістю публікацій.  

Недостатнім є рівень мотивації наукової роботи студентів, які перемагають у 
всеукраїнських конкурсах дипломних та студентських наукових робіт. 
 
Завідувач кафедри фінансів і кредиту, 
д.е.н., проф.          Васильців Т.Г. 


