НАУКОВА ШКОЛА
КАФЕДРИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

ПРИ КАФЕДРІ ФУНКЦІОНУЄ НАУКОВА
ШКОЛА:
«Організаційно-економічні
засади функціонування банків
України в умовах євроінтеграції»
під керівництвом д.е.н., проф.
Копилюк О.І.

Учасниками наукових шкіл є викладачі та
аспіранти кафедри:
д.е.н., проф. Копилюк О.І., к.е.н., доц. Рущишин Н.М., к.е.н.,
доц. Самура Ю.О., к.е.н., доц. Андрушків І.П., к.е.н., доц.
Міндрова З.М., к.е.н., доц. Музичка О.М., к.е.н., доц. Костак
З.Р., к.е.н., доц. Бучко І.Є., ст. викл. Кульчицька Н.С.,
аспіранти: Угнівенко Р.Р., Баїк М.Я., Галько Н.В.,
Мушинський Б.М., Притула Н.М., Метельський Ю.П.,
Гаврилюк А.А., Раков В.В., Багрій Р.Ю.

За науковою тематикою розвинуто теоретичні засади
та розроблено пропозиції, які знайшли своє відображення у
дисертаційних дослідженнях викладачів та аспірантів
кафедри, таких як:
Меда Н.С. (2007), Андрушків І.П., Бучко І.Є. (2008), Кабаці Б.І,
Шульган Ю.Б., Колодій О.А. (2008), Костак З.Р. (2009), Музичка О.М.,
Сороківська М.В., Ніконенко У.М. (2010), Антонюк О.І., Кеменяш І.Г.
(2011), Бойко Ю.О., Бабійчук Т.П., Папка О.С. (2012), Халло В.Ф (2013),
Вареник В.А. (2014), Копилюк О.І.,Ревич М.Я. (2015).

За тематикою наукової школи науково-педагогічними працівниками кафедри
за 2004-2016 рр. опубліковано 684 наукові праці, зокрема за 2016 р. – 32
наукові праці.
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Рис. 1. Наукові праці викладачів кафедри фінансово-економічної
безпеки та банківського бізнесу
за 2004-2016 рр.

З них у загальнонаціональних наукових виданнях опубліковано 69
наукових статей. Динаміка таких публікацій відображена на рис. 2.
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Публікації викладачів у загальнонаціональних наукових виданнях

Рис. 2. Динаміка публікацій викладачів кафедри фінансово-економічної
безпеки та банківського бізнесу в загальнонаціональних наукових
виданнях за 2004-2016 рр.

ДО ОСНОВНИХ ДОСЯГНЕНЬ НАУКОВОЇ
ШКОЛИ ВПРОДОВЖ 2004-2016 РР. НАЛЕЖАТЬ:
1) розробка науково-дослідних тем (впродовж досліджуваного періоду
завершено виконання 13 науково-дослідних тем);
2) опублікування 25 монографій та 4 розділів у колективних
монографіях.
3) відзначення доц. Музички О.М. 15 листопада 2013 року дипломом
лауреата обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за
значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку
соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий
авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.
4) відзначення проф. Копилюк О.І. 13 листопада 2015 року дипломом
лауреата та обласної премії в номінації "обласні премії відомим вченим і
знаним фахівцям" за значні досягнення в галузі науки, які сприяють
подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й
утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.
5) захист 1 докторської та 20 кандидатських дисертацій.

У 2016 р. згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри колектив
викладачів і аспірантів виконував 4 науково-дослідні теми за участю
викладачів, аспірантів та студентів, серед них – одна тема кооперативна:
1. Методологічні та інституційні засади забезпечення фінансової
стійкості банків України (№ держреєстрації 0115U004089);

2. Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку
економіки України (№ держреєстрації 0115U004090);
3. Фінансово-економічна діяльність
зарубіжний та вітчизняний досвід.

кооперативних

банків:

У 2016 р. доц. Рущишин Н.М. прийняла участь у виконанні
науково-дослідної теми "Фінансовий механізм забезпечення сталого
розвитку соціально-економічних систем" (№ держреєстрації
0111U004341) Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

За тематикою науково-дослідних робіт у 2015 році
захищено 1 докторську дисертацію (проф. Копилюк
О.І.) та 1 кандидатську дисертаційну роботу (Ревич
М.Я.).

У 2016 р. викладачі кафедри прийняли участь в 10
наукових конференціях, з них у 3-х університетських,
кафедральних заходах та 4 міжнародних наукових
конференціях у провідних ВНЗ України (м. Бердянськ,
Львів, Одеса, Тернопіль, Хмельницький) та Республіки
Польща.

ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ РОКІВ У МЕЖАХ РОБОТИ НАУКОВОЇ
ШКОЛИ КАФЕДРИ ПРОВЕДЕНО НИЗКУ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ,
СЕРЕД ЯКИХ:
1. І Всеукраїнська конференція «Проблеми забезпечення стабільного розвитку національних
банківських систем: теорія, практика та світовий досвід», 13-14 січня 2012 року.
2. І Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Національні
фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи розвитку», 16-17 листопада
2012 р.
3. Круглий стіл на тему: «Банківська система України – виклики та перспективи розвитку» 27
червня 2013 р.
4. ІІ Всеукраїнська конференція «Проблеми забезпечення стабільного розвитку національних
банківських систем: теорія, практика та світовий досвід», 24 лютого 2014 року.
5. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених
«Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи розвитку», 3
березня 2014 р.
6. І Всеукраїнську науково-практичну конференцію викладачів, аспірантів і студентів
"Функціонування фінансово-кредитної системи України в неокризовий період", 20 травня 2015 р.

7. І Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію викладачів, аспірантів та
студентів «Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах
глобальних викликів і загроз», 20 травня 2016 р.
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Кількість конференцій

Рис. 3. Динаміка кількості конференцій, у яких прийняли участь викладачі
кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу
за 2009-2016 рр.

УПРОДОВЖ 2004-2016 РР. ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ
ЗАХИЩЕНО:
2 докторські дисертації:
— Вовчак О.Д. на тему «Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні» у
Львівському національному університеті імені Івана Франка, 2006;
— Копилюк О.І. на тему «Теорія і методологія регіональної політики розвитку банківської системи»,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса, 2015.

9 кандидатських дисертацій:
— Рущишин Н.М. — «Ефективність функціонування торговельних підприємств в умовах розвитку
національної економіки», ЛКА, 2006;
— Бучко І.Є. — «Ефективність господарювання аграрних підприємств різних організаційноправових форм», Львівський національний аграрний університет, 2008;
— Андрушків І.П. — «Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні»,
Ужгородський національний університет, 2008.
— Польова І.М. – «Система залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі глобальної
сервісизації», Львів, 2008;
— Костак З.Р. — «Інноваційне забезпечення розвитку економіки регіону», Інститут регіональних
досліджень НАН України, 2009;
— Музичка О.М. — «Оцінка та управління ресурсним потенціалом банку», Інститут регіональних
досліджень НАН України, 2010;
— Чікіта І.Б. – «Місцеві бюджети в умовах демократизації суспільства», Університет банківської
справи НБУ (м. Київ), 2010.
— Бабійчук Т.П. – «Стимулювання розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні»,
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2012.
— Вареник В.А. Управління капіталоутворенням в банківській системі України, ДВНЗ Академія
банківської справи НБУ, м. Суми, 26 травня 2014 р.

Наукова новизна одержаних результатів за діяльністю наукових шкіл полягає у
поглибленні теорії і методології формування й реалізації політики розвитку вітчизняної
банківської системи з обґрунтуванням її стимулюючих можливостей та застосуванням
новітніх підходів до мобілізації фінансово-кредитних ресурсів із одночасним
збереженням централізованих принципів організації відносин у фінансовій сфері. В
процесі дослідження розроблено концептуальні підходи до виокремлення та розгляду
регіональної банківської системи, запропоновано методичний підхід визначення рівня
диспропорцій в розвитку регіональної структури банківської системи України з
використанням коефіцієнта структурних змін А. Салаї та інтегрального коефіцієнта
структурних відмінностей К. Гатєва, удосконалено методичний підхід до оцінювання
ступеня впливу груп факторів на розвиток регіонів та банківської системи із
використанням методу головних компонент, поглиблено методику оцінки рівня розвитку
економіки регіону в залежності від обсягів залучених депозитів банківською системою
та кредитів наданих резидентам. Розроблено теоретико-концептуальні засади та модель
оцінки рівня регіоналізації розвитку банківської системи за критеріями ступеня
регіоналізації.
Результати досліджень використані Комітетом з питань науки і освіти Верховної
Ради України, Департаментом економічного розвитку, торгівлі та промисловості
Львівської обласної державної адміністрації, Державною бюджетною установою
"Львівський регіональний центр з інвестицій та розвитку Державного агентства з
інвестицій та управління національними проектами України«, банківськими установами
та у навчальному процесі Львівської комерційної академії при підготовці методичного
забезпечення та викладанні навчальних дисциплін фахового спрямування.

Перспектива кафедральних монографічних досліджень
кафедри фінансово-економічної безпеки та
банківського бізнесу

№
п/п

1

2

Автор

Назва

Орієнтовний рік
завершення

Вовчак О.Д.,
Рущишин Н.М.,
Андрушків І.П.
Колектив
авторів кафедри
за ред. проф.
Копилюк О.І.

Ефективність функціонування
торговельних підприємств в сучасних
умовах

2018

Фінансовий механізм забезпечення
інноваційно-інвестиційного розвитку
економіки України

2018

Осередком студентської наукової діяльності є спільний студентський науковий гурток кафедр фінансово-економічної
безпеки та банківського бізнесу й фінансів, кредиту та страхування, яким керує к.е.н., доцент кафедри фінансовоекономічної безпеки та банківського бізнесу Костак З.Р.
На регулярних засіданнях гуртка обговорюються наукові пошуки студентів, які згодом представляються студентами
на круглих столах і наукових конференціях, організованих кафедрою. План проведення студентських заходів кафедри
Таблиця 1
представлений в табл. 1.

План проведення студентських заходів кафедри фінансово-економічної безпеки
та банківського бізнесу
№ п/п

Назва заходу

1

Участь студентів у Всеукраїнській науково-практичній
конференції викладачів і студентів «Тенденції та перспективи
розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах
глобальних викликів та загроз»

2

3

4
5.

6.

7.

8.

Форма проведення
Участь у конференції

Термін проведення

Відповідальна особа

Щорічно (травень)

Копилюк О.І., Рущишин
Н.М., Костак З.Р.
наукові керівники

Щорічний відбірковий
конкурс в ЛТЕУ – грудень,
Участь студентів у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт
Конкурс наукових робіт
остаточний конкурс у
базовому вузі – березень
Щорічний відбірковий
Конкурс дипломних
конкурс в ЛТЕУ – червень,
Участь студентів у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт
робіт
остаточний конкурс у
базовому вузі - жовтень
Заслуховування наукових доповідей студентів на засіданнях
Засідання наукового
Згідно з графіком роботи
наукового гуртка
гуртка
гуртка
Публікації наукових статей за участю студентів у Студентському
Віснику ЛТЕУ та у Збірнику наукових праць студентів, аспірантів
Наукові статті
Упродовж року
і викладачів ЛТЕУ ”Перехідні економічні системи”.

Проведення студентських олімпіад з навчальних дисциплін:
банківська справа, інвестування

Щороку
Лютий - І тур,
Квітень ІІ тур

Проведення олімпіад

Організація та проведення конкурсу на найкращу студентську
доповідь в номінації «Науково-дослідна робота»

Конкурс наукових
доповідей

Травень щороку

Проведення зустрічей випускників ЛТЕУ спеціальності
“Банківська справа” із викладачами кафедри в рамках обміну
практичним досвідом та професійними знаннями

Професійні зустрічі

Упродовж року

Копилюк О.І., Рущишин
Н.М.,
Музичка О.М.
наукові керівники
Копилюк О.І.,
Рущишин Н.М.,
Музичка О.М.
наукові керівники
Костак З.Р.
наукові керівники
Копилюк О.І.
наукові керівники
Копилюк О.І.,
Рущишин Н.М.,
Музичка О.М.,
Костак З.Р.
Копилю О.І.
наукові керівники
Копилюк О.І.
та викладачі кафедри

