
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 

Наукова школа 

кафедри фінансів, кредиту та страхування 

 

Програмна концепція наукової школи полягає у здійсненні наукових 

досліджень з управління фінансовими системи різних рівнів та фінансами 

суб’єктів господарювання і обґрунтуванні пріоритетів, механізмів, інструментів 

та засобів їх ефективного функціонування, формування і використання.  

 

Керівниками Наукової школи є д.е.н., професор Васильців Т. Г., завідувач 

кафедри фінансів, кредиту та страхування та к.е.н., доцент Мицак О. В., 

доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування. 

 

Учасниками Наукової школи є к.е.н., професор Черкасова С. В., к.е.н., 

доцент Чуй І. Р., к.е.н., доцент Власюк Н. І., к.е.н., доцент Юсипович О. І., 

к.е.н., доцент Мединська Т. В., к.е.н., доцент Сороківська М. В., к.е.н., 

доцент Андрейків Т. Я., ст. викл. Сокульський В. М. 

 

Планується видання колективної монографії на тему на тему "Фінансові 

механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного 

розвитку України". 

Аспірантами, що здійснюють дослідження за тематикою школи є Блинда 

Н.О., Рудик С.А., Малець А.Т., Породко О.Ю., Кирилич Ю.В., Антонюк Т.Я., 

Керод Т.Р., Клепанчук Т. Ю., Баховська Т.Я., Клим Р.А., Ткачук І.О., Харук 

В.А., Грищук Д.В., Аверчук Р.В., Постна І.С., Дмитрищак В.І., Демковська О.І., 

Захарчук Ю.В., Шара А.К., Черевата Р.Ю., Козій І.С., Тимінська І.І., Гаврилюк 

Г.Є., Бабірад М.М. 

 

 
Васильців Т. Г. – доктор економічних наук з 2010 р.; захистив дисертацію 

на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 

21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки); у 2016 р. отримав 



вчене звання професора кафедри фінансів і кредиту. 

З 2006 р. активно займається науково-дослідною роботою у 

Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України.  

Під керівництвом Васильціва Т. Г. підготовлено і захищено вісім 

кандидатських дисертацій.  

У 2015-2016 рр. здійснював керівництво науково-дослідною темою  

«Фінансові механізми та інструменти вирівнювання диспропорцій соціально-

економічного розвитку України» (номер державної реєстрації 0115U004165).  

Автор та співавтор понад 170 друкованих праць, у т. ч.: 1 підручника 

«Економічна безпека» з грифом Міністерства освіти і науки України, 7 

навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 1 

одноосібної та 15 колективних монографій.  

Сфера наукових інтересів: державна підтримка та розвиток 

підприємництва, структурні реформи та інституціональні зміни; інтелектуальна 

власність, інвестиційно-інноваційне забезпечення національного господарства; 

регулювання внутрішнього ринку та розвитку торгівлі, проблем 

імпортозаміщення; фінансове забезпечення розвитку підприємств та територій.  

Основні праці: 

Монографії: 

 Регулювання діяльності підприємств роздрібної торгівлі: Монографія / 

Т. Г. Васильців, Н. Г. Міценко, Н. М. Заярна. – Львів: видавництво ЛКА, 2009. – 

176 с.  

 Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах 

розширеного ЄС: Монографія / [За ред. Н. А. Мікули, В. В. Борщевського, Т. Г. 

Васильціва]. – Львів: Ліга Прес, 2009. – 436 с.   

 Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної 

конкурентоспроможності регіону: Монографія / [За ред. А. І. Мокія. Т. Г. 

Васильціва]. – Львів: ПАІС, 2010. – 488 с.  

 Система регулювання внутрішньої торгівлі України: Монографія / [В.В. 

Апопій, І.М. Копич, О.Г. Біла та ін.]; за ред. В.В. Апопія та І.М. Копича. - К.: 

Академвидав, 2012. – 424 с.  

 Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та 

механізми забезпечення: Монографія / [За ред. Т. Г. Васильціва]. – Львів: Ліга-

Прес, 2012. – 388 с.  

 Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських 

територій Західного регіону України: Монографія / [За ред. В. В. Борщевського, 

Т. Г. Васильціва]. – Львів: Арал, 2013. – 388 с. (Серія «Проблеми регіонального 

розвитку»).  

 Фінансово-економічний механізм забезпечення 

конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств: теоретико-

прикладні аспекти: Монографія / Т.Г. Васильців, Н.В. Магас, Н.О. Маргіта. - 

Львів: Видавець Бадікова Н.О., 2014. - 218 с. - С.131-198. 

 Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України: 

Монографія / Т.Г. Васильців, Н.В. Гунчак, О.Є. Сухай. - Львів: Апріорі, 2016. – 

256 с. 

 

 



Журнальні статті: 

 

 Vasyltsiv T. G. Directions of improvement of the institutional basis of 

transaction costs minimization of business in Ukrain / Taras Vasyltsiv // Актуальні 

проблеми економіки. - К : ВНЗ "Національна академія управління". - № 10 (172), 

2015. - С. 160-169. Фахове видання. Наукометрична база Scopus. 

 Васильців Т. Г. Концептуальні характеристики стратегії розвитку 

торговельної діяльності підприємств споживчої кооперації / Васильців Т.Г., 

Канюка Н.П. // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів, 

вип. 25.2. 2015. – С. 215-221. Фахове видання. Наукометрична база. 

(Особисто автору належить 4 с.). 

 Васильців Т. Г. Пріоритети державного регулювання у сфері соціально-

економічної безпеки України // Васильців Т.Г. // Науково-аналітичний 

щоквартальний збірник «Стратегічні пріоритети».  - № 3 (32). – К.: 

Національний інститут стратегічних досліджень, 2014.– С. 150-156. Фахове 

видання. 

 Васильців Т. Г. Інституційні аспекти формування економічної безпеки 

підприємства // Васильців Т.Г., Бойко В.В. // Зб. наук. праць / Економіка. 

Менеджмент. Підприємництво. - Луганськ: Східноукраїнський національний 

ун-т імені Володимира Даля, 2014. – № 26 (1). - C. 106-111. Фахове видання. 

Наукометрична база. 

 Васильців Т. Г. Напрями покращення інституційного середовища 

консалтингового забезпечення суб’єктів транскордонного співробітництва 

західних регіонів України // Васильців Т.Г., Васильків М.В. // Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України. Соціально-економічні аспекти 

транскордонної співпраці України та Польщі : [Зб. наук. праць] / НАН України. 

Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). - Львів, 2014. 

– Вип. 2 (106). - C. 45-52. Фахове видання. Наукометрична база.  

 Васильців Т. Г. Механізми розвитку та забезпечення економічної 

безпеки підприємництва на сільських територіях // Васильців Т.Г., Поповіченко 

Ю.А. // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів, вип. 24.2. 

2014. – С.195 – 200. Фахове видання. Наукометрична база.  

 Васильців Т. Г. Напрями покращення інституційно-правового та 

інституційно-організаційного базису розвитку підприємств роздрібної торгівлі 

// Васильців Т.Г., Добуш З.О. // Проблемы развития внешнеэкономических 

связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сб. 

науч. трудов. – Донецк : ДонНУ, 2014. – C. 47-50. Фахове видання.  

 Васильців Т. Г. Узагальнення концептуальних положень організаційно-

економічного механізму та інструментів державної структурної політики 

імпортозаміщення // Васильців Т.Г., Цап М.В. // Науковий журнал «Бізнес-

інформ».  - № 8. – Харків : ХНЕУ, 2014.– С. 40-44. Фахове видання. 

Наукометрична база.  

 Васильців Т. Г. Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку 

малого підприємництва в Україні // Васильців Т.Г., Варналій З.С., Покришка 

Д.С. // Науково-аналітичний щоквартальний збірник «Стратегічні пріоритети».  

- № 2 (31). – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2014. – С. 49-



54. Фахове видання.  

 Васильців Т. Г. Інституціональні засади розвитку підприємництва на 

сільських територіях // Васильців Т.Г., Бойко В.В. // Научные труды ДонНТУ. – 

Донецьк, 2014. – № 3. – С. 52-60. Фахове видання.  

 

 
 

Мицак О. В. у 1988 р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут 

за спеціальністю «Облік і аналіз господарської діяльності». У 1995 р. захистила 

кандидатську дисертацію на тему «Облік комерційної діяльності і аудит 

фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами». 

У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 1988 р.   

Після закінчення аспірантури ЛКА з вересня 1995 року працює на кафедрі 

фінансів, кредиту та страхування на посаді старшого викладача (1995-2003) та з 

2004 року - доцента кафедри. 

Проходила стажування у Інституті регіональних досліджень НАН України 

та провідних навчальних закладах України. 

З 2006 року у співпраці з іншими викладачами кафедри бере активну 

участь у створенні та роботі дистанційних курсів з дисциплін «Фінансовий 

менеджмент», «Фінанси, гроші і кредит» та «Міжнародні фінанси».  

Доцент Мицак О. В. здійснює керівництво науковою роботою студентів та 

аспірантів. Наукові роботи студентів під її керівництвом отримували призові 

місця у Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт.  

Є автором навчального посібника з грифом МОН України, понад 50 

наукових публікацій, брала участь у більше 15 конференціях. Відповідальний 

виконавець 6 науково-дослідних тем сфері дослідження проблем фінансового 

управління на мікрорівні, умов та сфер діяльності споживчої кооперації, 

державної фінансово-економічної безпеки. 



Сфера наукових інтересів: Фінансові відносини на всіх рівнях 

економічної системи країни, регіону, суб’єктів господарювання; кредит і 

кредитний ринок як елементи і інструменти фінансового ринку; управління 

фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання; фінансове 

забезпечення функціонування бізнес систем і структур; міжнародні фінансові 

відноси в системі світового господарства. 

 

Основні праці: 

Журнальні статті: 

1. Мицак О. В. Система інформаційного забезпечення як елемент 

фінансового менеджменту /О. І .Антонюк, О. В. Мицак, Ю. М. Осадчук// 

Наукові записки НУ «Острозька академія». Економіка. – м. Острог. - №19, 

2012. – с.90-94 Фахове видання 

2. Мицак О.В. Фінансова стійкість в системі оцінювання фінансового 

забезпечення діяльності підприємств / О. В. Мицак, І.Р. Чуй // Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України №6, 2014. Фахове видання 

3. Мицак О. В. Шляхи модернізації системи фінансового забезпечення 

розвитку споживчої кооперації України / О. В. Мицак, Ю.М. Осадчук // Вісник 

Львівської комерційної академії - м. Львів. – Серія економічна.Вип.49, 2015. – 

с.237-243 Фахове видання 

4. Мицак О. В. Теоретичні засади дослідження категорії боргова безпека 

держави / О. В. Мицак, І. Р. Чуй // Глобальні та національні проблеми 

економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – № 11. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-

cherven-2016-r/2216-chuj-i-r-mitsak-o-v-teoretichni-zasadi-doslidzhennya-

kategoriji-borgova-bezpeka-derzhavi. Фахове видання. 

5 Мицак О. В.. Методичні підходи до оцінювання боргової безпеки держави 

//Щ. В. Мицак, І. Р. Чуй // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. / 

Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів: НЛТУ України. – 2016. – 

26.6. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :http://nv.nltu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=812

&Itemid=366. Фахове видання. 

Навчальні посібники: 
1. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посібник / Г.Я. 

Аніловська, О.В. Мицак, М.Л. Вус, Т.М. Стоколоса.– Львів : Вид-во ЛКА, 2008. 

– 328 с. 

2. Мицак О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / 

О.В.Мицак,  І.Р.Чуй. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 228 с. 

3. Мицак О.В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посібник / 

О.В. Мицак, І.Р. Чуй. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 228 с. 

 

http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2216-chuj-i-r-mitsak-o-v-teoretichni-zasadi-doslidzhennya-kategoriji-borgova-bezpeka-derzhavi
http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2216-chuj-i-r-mitsak-o-v-teoretichni-zasadi-doslidzhennya-kategoriji-borgova-bezpeka-derzhavi
http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2216-chuj-i-r-mitsak-o-v-teoretichni-zasadi-doslidzhennya-kategoriji-borgova-bezpeka-derzhavi
http://nv.nltu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=812&Itemid=366
http://nv.nltu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=812&Itemid=366


 
 

Черкасова С. В.  Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 

кредиту та страхування. Під керівництвом Черкасової С. В. захищена 
кандидатська дисертація Чікітою І. Б. на тему „Місцеві бюджети в умовах 

демократизації суспільства” (2010 р.). Є автором чотирьох навчальних 

посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, з них – двох 

одноосібних. 

Активно займається науково-дослідною роботою, опублікувала більше 80 

наукових праць, з них 30 – у наукових фахових виданнях з економічних наук. Є 

співавтором двох колективних монографій. 

Сфера наукових інтересів: фінансове посередництво, фінансовий ринок, 

ринок фінансових послуг, небанківське інституційне інвестування, діяльність 

фінансових інститутів. 

 

Основні праці: 

Монографії: 

 Черкасова С. В. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестування в 

небанківському фінансовому секторі : монографія. / С. В. Черкасова, М. В. 

Сороківська.  – Львів: Растр – 7, 2013. – 186 с.  

 Черкасова С. В. Сучасний стан та проблеми інституційного розвитку 

національного фінансового ринку / Ринкова система України: стан та перспективи 

розвитку: монографія. За заг. ред. О. В. Макарюка, В. М. Жмайлова, Ю. І. Данька. 

– Харків: Міськдрук, 2011, С. 250-268.  

Журнальні статті: 

 Черкасова С. В. Прогнозування інвестиційного потенціалу вітчизняних 

недержавних пенсійних фондів /С. В. Черкасова, М. В. Сороківська // Регіональна 

економіка. – 2013. – № 4. – С. 71-79. Фахове видання. Наукометрична база. 



 Черкасова С. В. Оцінка участі населення в діяльності вітчизняних 

інституційних інвесторів небанківського типу / С. В.Черкасова // Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: 

Економічні науки.  – 2014. – № 10 (287) – С. 122-127. Фахове видання. 

 Черкасова С. В. Розвиток інвестиційних стратегій інституційних інвесторів 

небанківського типу / С. В. Черкасова // Вісник Східноєвропейського університету 

економіки і менеджменту. Серія Економіка і менеджмент. – 2014. – № 2 (17) – С. 

87-98. Фахове видання. 

 Черкасова С. В. Наукові підходи до визначення сутнісних ознак 

інституційного інвестора /С. В. Черкасова // Наука й економіка. Науково-

теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2014. – Випуск 

2 (34) – С. 33-38. Фахове видання. Наукометрична база. 

 Черкасова С. В. Оцінка інвестицій інституційних інвесторів небанківського 

фінансового сектора в цінні папери /С. В. Черкасова // Науковий вісник 

Ужгородського університету (Збірник наукових праць). Серія Економіка. – 2014.–  

Випуск 2 (43). – С. 104-107. Фахове видання. 

 Черкасова С. В. Дослідження впливу банків та інституційних інвесторів 

небанківського типу на економічне зростання /С. В. Черкасова // Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія „Економіка”. (Збірник наукових праць).  – 

2015.–  Випуск 1 (45). – Том 1. – С. 213-218. Фахове видання. 

 Черкасова С. В. Механізми реалізації соціально-відповідального 

інвестування в діяльності інституційних інвесторів /С. В. Черкасова // Вісник 

Львівської комерційної академії (Серія економічна). – 2015. –  Випуск 48. – С. 110-

113. Фахове видання. 

 Черкасова С. В. Наукові підходи до класифікації небанківських 

інституційних інвесторів /С. В. Черкасова // Вісник Львівської комерційної 

академії (Серія економічна). – 2015. –  Випуск 49. Фахове видання. 

 Черкасова С. В. Вплив діяльності інституційних інвесторів небанківського 

типу на розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг / С. В. Черкасова Т. Г. 

Васильців. – Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 2 (176). – С. 252-260. 

Фахове видання. Наукометрична база Scopus. 

 Черкасова С. В. Развитие деятельности институтов коллективного 

инвестирования в Украине /С. В. Черкасова // Wschodnioeuropejskie Czasopismo 

Naukowe (East European Scientific Journal, Warsaw, Poland ) – 2016. – # 10 part 1. – 

P. 85-90. Зарубіжне видання. Наукометрична база. 

 Черкасова С. В. Сучасні тенденції розвитку діяльності компаній зі 

страхування життя в Україні /С. В. Черкасова // Причорноморські економічні 

студії – 2016. – № 6. – С. 62-66. Фахове видання. 



 
 

Чуй І. Р. – кандидат економічних наук з 2000 року; захистила дисертацію 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.01.01 – економічна теорія; у 2006 р. отримала вчене звання доцента кафедри 

фінансів і кредиту.  

Брала участь у виконанні таких науково-дослідних тем: Місцеві податки 

і збори в системі фінансових ресурсів місцевого самоврядування (номер 

державної реєстрації 0110U006558) – 2010р.; Оподаткування економічних 

ресурсів в системі забезпечення фінансової безпеки України (номер державної 

реєстрації 0110U006372) – 2010 р.; Інвестиційний потенціал фінансово-

кредитних організацій України (номер державної реєстрації 0110U008744)- 

2011р.; Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-

економічного розвитку України (номер державної реєстрації 0115U004165) – 

2015-2016 рр. 

Доц. Чуй І.Р. в рамках міжнародного проекту TEMPUS у 2010 р. була на 

стажуванні в університеті D’Avern (Франція) та прослухала курси “Shadow 

Manager”, UDA Pro, Ciel.  15.12.2015 року доц. Чуй І.Р. брала участь у семінарі-

практикумі «Поліпшення регуляторного середовища регіону», який проводився 

за Програмою USAID «Лідерство в економічному врядуванні», де набула 

досвіду вирішення проблемних питань регуляторного середовища в регіоні, що 

виникають під час взаємодії бізнес-асоціацій та місцевої влади. 

Наукові роботи студентів під її керівництвом отримували призові місця 

у Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт.  

Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць – 71 (184 

д.а.). Автор 11 навчальних посібників, з них 2, що рекомендовані МОН. Автор 

22 наукової публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України. 



Сфера наукових інтересів: проблеми організації фінансової системи; 

економічна ефективність та фіскальна достатність податкової системи; 

фінансовий менеджмент суб’єктів господарювання. 

 

Основні праці: 

Навчальні посібники: 

 Інформаційні системи і технології у банківській сфері : навч. посіб. / 

Аніловська Г.Я., Чуй І.Р., Вус М.Л., Стоколоса Т.М. – Львів: вид-во ЛКА, 2008. 

– 331с. 

 Фінанси : навч. посіб. – 2-ге вид. випр. та доп. / Біла О.Г., Чуй І.Р. – 

Львів : „Магнолія-2006”, 2014. – 390c. Гриф надано МОН України (лист № 1/11-

5363  від 18.06.2010 р.).  

 Фінансовий менеджмент : навч. посіб. – 2-ге вид. доп. і перероб. / Мицак 

О.В., Чуй І.Р. – Львів: „Магнолія-2006”, – 2013. – 228 с. Гриф надано МОН 

України (лист № 1.4/18-Г-568  від 18.04.2007 р.). 

 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навч. посіб./ Чуй І.Р., Мицак 

О.В. – Львів: вид-во ЛКА, 2015. – 264 с. 

 Фінанси: навч. посіб. / Чуй І.Р., Сороківська М.В. – Львів: вид-во ЛКА, 

2015. – 284 с.  

   

  Журнальні статті: 

 

 Чуй І.Р. Фіскальна ефективність податкових систем розвинених країн // 

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. Фахове видання. Index 

Copernicus. 

 Чуй І. Р. Теоретичні засади дослідження категорії боргова безпека 

держави / І. Р. Чуй, О. В. Мицак // Глобальні та національні проблеми 

економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – № 11. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-

cherven-2016-r/2216-chuj-i-r-mitsak-o-v-teoretichni-zasadi-doslidzhennya-

kategoriji-borgova-bezpeka-derzhavi. Фахове видання. 

 Чуй І. Р. Методичні підходи до оцінювання боргової безпеки держави // / І. Р. 

Чуй, О. В. Мицак // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. / Нац. 

лісотехн. ун-т України. – Львів: НЛТУ України. – 2016. – 26.6. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://nv.nltu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=812&Itemid=

366. Фахове видання. Наукометрична база. 

 Чуй І. Р. Фінансова стійкість в системі оцінювання фінансового 

забезпечення діяльності підприємств / О. В. Мицак, І.Р. Чуй // Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України. – 2014. – № 6 (110). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ird.gov.ua/sep/sep00/p41ar. 

Фахове видання. Наукометрична база. 

 Чуй І.Р. Фіскально-податкові режими кооперативних підприємств 

розвинених країн світу / І. Р. Чуй // Вісник Львівської комерційної академії. 

http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2216-chuj-i-r-mitsak-o-v-teoretichni-zasadi-doslidzhennya-kategoriji-borgova-bezpeka-derzhavi
http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2216-chuj-i-r-mitsak-o-v-teoretichni-zasadi-doslidzhennya-kategoriji-borgova-bezpeka-derzhavi
http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2216-chuj-i-r-mitsak-o-v-teoretichni-zasadi-doslidzhennya-kategoriji-borgova-bezpeka-derzhavi
http://nv.nltu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=812&Itemid=366
http://nv.nltu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=812&Itemid=366


Серія економічна. – Вип. 40. – Львів: вид-во ЛКА, 2013. – С. 117-123. Фахове 

видання.  

 Чуй І.Р. Ефективність боргової політики держави / І. Р. Чуй // Вісник 

Львівського університету. Серія економічна. Вип. 45. – Львів; вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2011. – С.319-327. Фахове видання.  

 Чуй І.Р. Корпоративне оподаткування у США і розвинених країнах 

світу / І.Р.Чуй.  // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. праць. – вип.11. 

– 2010. – Львів: вид-во ЛКА, 2010. – С. 141-146. Фахове видання. 

 Чуй І.Р. Прямі і непрямі податки у податкових системах розвинутих 

країн / І.Р.Чуй  // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 44. – 

Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010.  – С.305–314. Фахове видання. 

 Чуй І.Р. Застосування акцизного оподаткування у розвинутих країнах 

світу / І.Р.Чуй // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. праць. – вип.9. – 

2008. – Львів: вид-во ЛКА, 2008. – С. 276-281. Фахове видання. 

 

 
 

Власюк Н.І. – кандидат наук з 2000 р.; захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – 

бухгалтерський облік, аналіз і аудит; у 2006 р. отримав вчене звання доцента 

кафедри фінансів і кредиту. 

З 2000 р. активно займається науково-дослідною роботою на кафедрі 

фінансів і кредиту. У 2009 р. брала активну участь у  кафедральній науково-

дослідній темі «Управління фінансами споживчої кооперації в ринкових 

умовах». 

Автор та співавтор понад 50 друкованих праць, у т. ч.: 4 навчальних 

посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.  



 

Сфера наукових інтересів: проведення аналітичних досліджень 

фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємств; 

формування та використання коштів місцевих територіальних утворень. 

 

Основні праці: 

 

Вибрані посібники: 

 Власюк Н. І. Фінансовий аналіз: навч. посібник / Н. І.Власюк. – Львів: 

«Магнолія-2006», 2010. – 328 с. Гриф МОН (Лист № 1 /11 - 8699 від 20.10.09р.). 

 Власюк Н. І. Податкова система: навч. посібник / Н. І.Власюк, Т. В. 

Мединська. – Львів: «Магнолія-2006», 2010. – 275 с. Гриф МОН (Лист № 1.4 /18 

- Г - 2351 від 12.11.08р.). 

 Власюк Н. І. Місцеві фінанси: навч. посібник / Н. І. Власюк, Т. В. 

Мединська, М. І. Мельник. – Київ: «Алерта», 2011. – 328 с. Гриф МОН (Лист № 

1/11 - 11744 від 22.12.10р.). 

 Власюк Н. І. Податкова система: навч. посібник / Н. І. Власюк, Т. В. 

Мединська. – Львів: «Магнолія-2006», 2012. – 424 с. Гриф МОН (Лист № 1/ 4 - 

18 - Г- 2351 від 12.11.08р.). 

 Податкова система: навч. посібник для самостійного вивчення 

дисципліни студентами денної форми навчання усіх напрямів підготовки / Н. І. 

Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. – Львів: вид-во ЛКА, 2009. – 214 с.  

 Податкова система: навч. посібник для самостійного вивчення 

дисципліни студентами заочної форми навчання усіх напрямів підготовки / Н. І. 

Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник, В. М. Сокульський. – Львів: вид-во 

ЛКА, 2009. – 226 с.  

 Місцеві фінанси: навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / 

Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. – Львів: вид-во ЛКА, 2010. – 284 

с.  

 Фінансовий аналіз: навч. посібник / Н. І. Власюк. – Львів: вид-во ЛКА, 

2016. – 312 с. 

 

Журнальні статті: 

 

 Власюк Н.І. Використання економіко-математичних методів для оцінки 

фіскального потенціалу доходів місцевого самоврядування / Н.І.Власюк // 

Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. − Львів: 

РВВ НЛТУ України. − 2011. − Вип. 21.10. − с.309 -312. Фахове видання. 

Наукометрична база. 

 Власюк Н.І. Основні напрями реформування міжбюджетних відносин / 

Н.І.Власюк // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних 

праць. − Львів: РВВ НЛТУ України. − 2012. − Вип. 22.8. − с.179 -183. Фахове 

видання. Наукометрична база. 

 Власюк Н.І. Інтегральне оцінювання ймовірності банкрутства 

підприємств / Н.І.Власюк // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-



технічних праць. − Львів: РВВ НЛТУ України. − 2013. − Вип. 23.2. − с.360-365. 

Фахове видання. Наукометрична база. 

 Власюк Н.І. Фінансовий контроль як напрям підвищення ефективності 

бюджетного процесу на місцевому рівні / Н.І.Власюк // Науковий вісник НЛТУ 

України: збірник науково-технічних праць. − Львів: РВВ НЛТУ України. − 

2015. − Вип. 25.2. − с.231-236. Фахове видання. Наукометрична база. 

 Власюк Н.І. Реформування системи міжбюджетних відносин в Україні / 

Н.І.Власюк // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне 

наукове видання. Випуск 10. Миколаївський національний університет ім. 

В.О.Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. Фахове видання. 

 

 
 

Юсипович О. І. – кандидат економічних наук з 2007 р.; захистив 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»; у 2008 р. 

отримав вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту. 

Автор та співавтор понад 30 друкованих праць, у т. ч.: 5 навчальних 

посібників, 1 посібник «Математичний інструментарій у фінансовому 

менеджменті» з грифом Міністерства освіти і науки України. 

В 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічні ризики 

та їх вплив на товарооборот» і отримав науковий ступінь кандидата 

економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами». 

Сфера наукових інтересів: економічні ризики суб’єктів господарювання, 

проблеми їх ідентифікації та мінімізації; фінансові особливості 

євроінтеграційних процесів; планування, реалізація та ефективність 

фінансування програм та проектів розвитку периферійних територій; ціно- і 

тарифотворення, тенденції розвитку цінової політики держави. 



Основні праці 

вибрані статті:  

 Юсипович О. І. Фінансові аспекти євроінтеграції України / Т. Г. 

Васильців, О. І. Юсипович, Р. В. Аверчук // Вісник Львівської 

комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г. І., Куцик П. О., Семак Б. Б. 

та ін.]. - Львів. - Видавництво Львівської комерційної академії. – 2015. - 

вип. 47. - (Серія економічна). - С. 14-19. Фахове видання. 

 Юсипович О. І. Організаційно-економічні інструменти підвищення 

ефективності фінансування програм та проектів розвитку периферійних 

територій західного регіону / О. І. Юсипович // Пріоритети, механізми та 

інструменти соціально-економічного розвитку периферійних територій 

західних регіонів України. - зб. матер. / [В. І. Волошин, Т. Г. Васильців, В. 

В. Борщовський та ін.]; За заг. Ред. Т. Г. Васильціва. – Львів. - 2013. - 248 

с. Фахове видання. 

 Юсипович О. І. Економічна сутність і співвідношення понять 

"господарські ризики", "економічні ризики" та "підприємницькі ризики" / 

О. І. Юсипович, Р. В. Бойко // Торгівля, комерція, підприємництво. - зб. 

наук. праць.- вип.11. – Львів. - вид-во ЛКА. - 2010. - С. 162-168. Фахове 

видання. 

 Юсипович О. І. Особливості класифікації економічних ризиків 

торговельних підприємств / О. І. Юсипович // Науковий вісник 

Полтавського університету споживчої кооперації України. - Серія: 

Економічні науки. – 2009. – N1. – С. 53-56. Фахове видання. 

 Юсипович О. І. Особливості впливу валютного курсу на товарооборот 

торговельних підприємств / О. І. Юсипович // Соціально-економічні 

дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в 

умовах світових інтеграційних процесів. – зб. наук. праць / НАН України, 

Інститут регіональних досліджень. - Редкол. - Відп. ред. акад. НАН 

України М. І. Долішній. – Львів. - 2005. – Вип. 6 (LVI). – C. 261-267. 

Фахове видання. 

 Юсипович О. І. Валютний ризик торговельного підприємства та шляхи 

його мінімізації / О.Г. Біла, О. І. Юсипович // Фінанси України. – 2004. – 

№ 10. – С. 88-92.  Фахове видання. 

вибрані посібники:  

 Фінанси підприємств / О.Г. Біла, О. І. Юсипович, Т.В. Мединська. - Навч. 

посіб. - Львів: в-во ЛКА, 2015 - 188 c.   

 Ціни і ціноутворення / В. С. Пінішко, О. І. Юсипович, О. С. Рудницька 

навч. посіб. - Львів : Видавництво ЛКА, 2013 - 195 с.  

 Фінансовий менеджмент. Математичний інтструментарій / М.В. 

Сороківська, О. І. Юсипович Навч. посіб. – Львів: Новий Світ – 2000, 

2010. – 360 с.  



 Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації / О. Г. Біла, Л. 

М. Галик, М. М. Дрівко, О. І.  Юсипович, І. З. Сторонянська. – Навч. 

посіб. - Львів: В-во ЛКА, 2010. - 131 с.  

 Фінансове планування і прогнозування / О.Г. Біла, Т.В. Мединська О. І. 

Юсипович. - Навч. посіб. - Львів: в-во ЛКА, - 2009. - 156 с.  

 

 
 

Мединська Т.В. – кандидат економічних наук з 2010 р., успішно захистила 

кандидатську дисертацію на тему «Податкове стимулювання інвестиційної 

діяльності в Україні» за спеціальністю – 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», з 

вересня 2012 р. отримала вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту. З 

2000 р. активно займається науково-дослідною роботою. Виступає офіційним 

опонентом при захистах кандидатських дисертацій з економічних 

спеціальностей. 

Автор та співавтор понад 105 друкованих праць, з них – 75 наукових, 30 

навчальних посібників та інших науково-методичних розробок із дисциплін 

кафедри: «Податкова система», «Податковий менеджмент», «Місцеві фінанси», 

«Фінанси підприємств», «Фінансове планування і прогнозування». Доцент 

Мединська Т.В. є співавтором навчальних посібників з грифом МОН України 

«Податкова система» і «Місцеві фінанси» а також 3 колективних монографій. 

Апробація результатів наукових досліджень відбулася на більш ніж 30 

міжнародних та всеукраїнських науково-теоретичних і практичних 

конференціях. 

Брала участь у розробці науково-дослідних тем: 

 «Управління витратами роздрібних торговельних підприємств споживчої 

кооперації України» (номер державної реєстрації 0110U008173) – 2010 р.; 



 «Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-

економічних систем» (номер державної реєстрації 0111U004341) – 2016 р. 

Доцентом було організовано і проведено 2 Всеукраїнські науково-

практичні конференції студентів, аспірантів та молодих вчених на тему 

«Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи 

України», які були зареєстровані в МОН України, учасниками котрих були 

представники провідних ВУЗів України. 

Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні проблеми 

оподаткування, закономірності розвитку податкової системи та міжнародні 

аспекти оподаткування, розвиток податкового менеджменту, напрями 

оптимізації державного та корпоративного податкового менеджменту, 

проблеми функціонування місцевих фінансів, шляхи вдосконалення 

фінансового планування і прогнозування на підприємствах.  

 

Основні праці: 

Монографії: 

1. Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної 

конкурентоспроможності регіону: монографія [за ред. А.І. Мокія, Т.Г. 

Васильціва]. – Львів : ПАІС, 2010. – 488 с.  

2. Управління витратами підприємства: теорія та практика : 

монографія / О.Г. Біла, І.Л. Боднарюк, Т.В. Мединська – Львів : Видавництво 

ЛКА, 2012. — 200 с. 

3. Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-

економічних систем: монографія [за заг. редакцією д.е.н. Л.І. Антошкіної, д.е.н. 

С.А. Навроцького]. – Бердянськ, 2016. – 283 с. 

 

Журнальні статті: 

 Мединська Т.В. Удосконалення податкової політики стимулювання 

інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні / Т.В. Мединська // Вісник 

Університету банківської справи НБУ – К : Видавництво Університету 

банківської справи НБУ, 2011. – № 1 (10) – С. 117-120. Фахове видання. 

 Medynska T.V. Rola podatku na dochód w kształtowaniu dochodów budżetu 

Ukrainy / T.V. Medynska // Nauka i studia. – Przemysl, 2011. – № 11(42). – S. 5-10. 

 Мединська Т.В. Роль фінансового плану як інструмента управління 

фінансами підприємства / О.Г. Біла, Т.В. Мединська // Торгівля, комерція, 

підприємництво: збірник наук. праць. – Вип. 13. – Львів: вид-во ЛКА, 2011. – С. 

69-71. Фахове видання. 

 Мединська Т.В. Податок на прибуток підприємств у контексті 

реформування податкового законодавства України / Т.В. Мединська, Р.Ю. 

Корзун // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 

Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.01. – С. 308-313. Фахове 

видання. 

 Мединська Т.В. Податкове стимулювання діяльності 

сільськогосподарських кооперативів зарубіжних країн: досвід для України / 

Т.В. Мединська // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : 

Башнянин Г.І., Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів : Видавництво 



Львівської комерційної академії, 2012. – Вип. 16. – С. 93-99. – Серія 

економічна. Фахове видання. 

 Мединська Т.В. Податкова перевірка як один із способів здійснення 

податкового контролю / Т.В. Мединська // Збірник наукових праць ДЕТУТ – 

К. : ДЕТУТ, 2014. – Вип. 28. – С. 202-209. – Серія «Економіка і управління». 

Фахове видання. 

 Мединська Т.В. Альтернативні системи оподаткування малого бізнесу в 

зарубіжних країнах: досвід для України / Т.В. Мединська, Р.Ю. Слюсар // 

Збірник наукових праць ДЕТУТ – К. : ДЕТУТ, 2014. – Вип. 30. – С. 231-244. – 

Серія «Економіка і управління». Фахове видання. 

 Мединська Т.В. Єдиний податок у формуванні доходів місцевих 

бюджетів та податковий контроль за його сплатою / Т.В. Мединська // Сталий 

розвиток економіки. – Хмельницький, 2014. – № 2(24). – С. 218-224. Фахове 

видання. Наукометрична база.  

 Мединська Т.В. Аналіз фіскальної ефективності податку на прибуток в 

Україні / Т.В. Мединська, Р.Ю. Черевата // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечнікова. – 

Одеса, 2015. – Випуск 5 (20). – С. 236-240. – Серія «Економіка». Фахове 

видання. 

 Мединська Т.В. Пряме оподаткування в контексті європейського 

досвіду/ Т.В. Мединська, Р.Ю. Черевата // Збірник наукових праць. Луцький 

національний технічний університет. – Луцьк, 2015. – Випуск 12 (45). – Ч. 3. – 

С. 389-400. – Серія «Облік і фінанси». Фахове видання. 

 Мединська Т.В. Особливості фіскального регулювання великих 

платників податків / Т.В. Мединська, А.Т. Малець // Актуальні проблеми 

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

«Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2016. – Вип. 12. 

– Т. 2. – С. 43-51. Фахове видання. Наукометрична база. 

 

Сороківська М. В. – кандидат економічних наук з 2010 р., захистила 

кандидатську дисертацію на тему «Управління фінансовими ризиками 

страхових компаній» зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит у 

спеціалізованій вченій раді К 35.154.02 в Інституті регіональних досліджень 

НАН України.  

З березня 2011 р. по теперішній час – доцент кафедри фінансів і кредиту 

Львівського торговельно-економічного університету.. 

Автор та співавтор понад 60 друкованих праць, у т. ч. 1 монографії, 1 

підручника з грифом Міністерства освіти і науки України, 6 навчальних 

посібників, в тому числі 2 з грифом Міністерства освіти і науки України. 

Сфера наукових інтересів: розвиток ринку небанківських фінансових 

послуг; страховий менеджмент; фінансове забезпечення інвестиційних 

процесів.  

Основні праці: 

 Сучасний стан та перспективи розвитку інвестування в небанківському 

фінансовому секторі : монографія / С. В. Черкасова, М. В. Сороківська. – Львів 

: Растр-7, 2013. – 186 с. 



 Фінансове забезпечення розвитку прикордонних територій західних 

регіонів України / М. В. Сороківська, Г. Є. Гаврилюк // Соціально-економічні 

проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку 

прикордонних територій: [зб. наук. пр.] / ДУ “Інститут регіональних 

досліджень імені М. І.Долішнього НАН України”; редкол.: В.С. Кравців (відп. 

ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4 (108). – с. 215-221. Фахове видання. 

 Сучасний стан та перспективи інвестування страховими компаніями 

України / М. В. Сороківська // Регіональна економіка. – 2013, – №2. – С.114-

121. Фахове видання. 

 Фінансові ресурси страхових компаній та їх роль в активізації 

інвестиційних процесів / М. В. Сороківська, С. А. Дражниця, О. С. Папка // 

Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – №3 [Т.1]. – С.259-

264. Фахове видання.  

 Фінансове забезпечення інвестиційного розвитку в Україні в сучасних 

умовах / М. В. Сороківська // Науковий вісник НЛТУ України : [зб. наук.-техн 

пр.]. – Львів : РВВ НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.8.-С. 321-325. Фахове 

видання. 

 Кошти фінансових установ у формуванні інвестиційних ресурсів 

підприємств реального сектору / М. В. Сороківська, Т. Я. Андрейків // 

Науковий вісник НЛТУ України : [зб. наук.-техн пр.]. – Львів : РВВ НЛТУ 

України. - 2013. - Вип. 23.12.-С. 324-328. Фахове видання. 

 Шляхи вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності 

небанківських фінансових установ / М. В. Сороківська // Наукові записки : 

[наук.-техн. зб.] – Львів : вид-во УАД, 2013. – Вип. 1 (42) /2013. – С. 16-21. 

Фахове видання. 

 Прогнозування інвестиційного потенціалу вітчизняних недержавних 

пенсійних фондів / С. В. Черкасова, М. В. Сороківська // Регіональна економіка. 

– 2013, – №4. – С.71-80. Фахове видання. 

 Перспективи розвитку діяльності ІСІ у вітчизняній системі 

інституційного інвестування / С. В. Черкасова, М. В. Сороківська // Збірник 

наукових праць Національного університету державної податкової служби 

України: електронне наукове видання [Електронний ресурс] / Національний 

університет державної податкової служби України; гол. ред.: Л.Л. Тарангул. – 

2013. – № 2. – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/Znpnudps/index.html . – С. 187-198. Фахове видання. 

 Процес управління фінансовими ризиками страхових компаній / М. В. 

Сороківська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету 

України : [зб. наук.-техн пр.]. – Львів  : РВВ НЛТУ України. - 2012. -  Вип. 

22.6.-С. 265-269. Фахове видання. 

 Роль страхових компаній в інвестиційних процесах / М. В. Сороківська, 

С. А. Дражниця // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – 

№1. В 6 т. Т.6. – С.119-123. Фахове видання. 
 



 
 

Андрейків Т.Я. – кандидат економічних наук з 2012 р.; захистила 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; у 2015 р. отримала вчене 

звання доцента кафедри фінансів і кредиту. 

У 2015-2016 рр. брала участь у науково-дослідній темі «Фінансові 

механізми та інструменти вирівнювання диспропорцій соціально-економічного 

розвитку України» (номер державної реєстрації 0115U004165).  

Автор та співавтор понад 50 друкованих праць, у т. ч.: 1 підручника 

«Кредит і банківська справа» з грифом Міністерства освіти і науки України, 5 

навчальних посібників (в т. ч. 2 з грифом Міністерства освіти і науки України).  

Сфера наукових інтересів: діяльність банків як фінансових посередників 

на фінансовому ринку; інвестиційна діяльність банків; управління фінансами 

держави; державне регулювання ринку цінних паперів; регулювання 

фінансового ринку. 

Основні праці: 

Журнальні статті: 

 

 Андрейків Т. Я. Кошти фінансових установ у формуванні інвестиційних 

ресурсів підприємств реального сектору / М. В. Сороківська, Т. Я. Андрейків // 

Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : 

РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 324-328. 

  Андрейків Т. Я. Сучасні аспекти діяльності банків на ринку цінних 

паперів / Т. Я. Андрейків // Збірник Наукових праць Дон. ДУУ. Т.XIV, вип.271: 

Стретегія інституційного розвитку соціально орієнтованої економіки України. 

Серія: Економіка. – Донецьк, ДонДУУ, 2013. – 596с. –С.578-587. 



  Андрейків Т. Я. Особливості та основні напрями вдосконалення 

грошово-кредитної політики в Україні / Т. Я. Андрейків // Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 1(16), 

Науково-практичне видання. – Харків : ХІБС УБС НБУ (м. Київ). – 2014. – 317 

с. – С.228-236. 

  Андрейків Т. Я. Банки в системі фінансового посередництва/ Т. 

Я.Андрейків // Вісник Черкаського університету, серія економічні науки.– 

Випуск № 12 (305). – Черкаси, 2014. – 148с. – С.10-16. 

  Андрейків Т. Я. Формування місцевих бюджетів: соціально-економічний 

аспект Т. Я. Андрейків, О. І. Антонюк, В. В. Пірог // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. – Серія Економічні науки. – 2015. – 

Вип. 10 (3). – 213 с. – С. 93-97. 

 Андрейків Т. Я. Сучасні механізми регулювання фінансового ринку в 

Україні / Т. Я. Андрейків, В. Б. Шморгай // Технологічний аудит та резерви 

виробництва. – Вип. 1/7(21), 2015. – 78.с. – С.60-64. 

Основні навчально-методичні роботи 

 Кредит і банківська справа: підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, 

Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564с. 

 Платіжні системи: навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Г. Є. Шпаргало, Т. Я. 

Андрейків. – К. :Знання, 2008 – 341с. 

 Факторинг: навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Г. Є. Шпаргало, Т. Я. 

Андрейків. – К. : Знання, 2012 – 247с. 

 Фінанси підприємств: навч.посіб. / М. В. Сороківська, Т. Я. Андрейків.– 

Львів: вид-во ЛКА, 2015. – 288 с. 

 Фінанси держави: навч.посіб. / Т. Я. Андрейків, М. В. Сороківська.– 

Львів : вид-во ЛКА, 2016. – 252 с. 

 Бюджетна система: навч.посіб. / Т. Я. Андрейків, В. В. Оліярник. – Львів 

: вид-во ЛТЕУ, 2016. – 288 с.  

 



 

 

Сокульський В.М. у 2000 році закінчив Львівську комерційну академію за 

спеціальністю «Фінанси і кредит» з присвоєнням кваліфікації економіста, 

викладача економіки.  

Упродовж 2000 – 2003 рр. працював на посаді економіста з фінансової 

роботи у фінансовому відділі АТВТ «Галичфарм». 

З 2003 року розпочав науково-педагогічну діяльність у Львівській 

комерційній академії на кафедрі фінансів і кредиту. 

Старший викладач Сокульський В.М. працює над кандидатською 

дисертацією, є автором та співавтором: близько 10 наукових статей, 2 

навчальних посібників, в т.ч. 1 з грифом Міністерства освіти і науки України, 

методичних рекомендацій для самостійної роботи з дисциплін «Податковий 

менеджмент», «Податкова система», «Фінансова санація та банкрутство 

підприємств», «Фінанси підприємств». 

 

Сфера наукових інтересів: система оподаткування, фінанси підприємств, 

платіжні системи та електронна комерція. 

 

Основні праці: 

 

Навчальні посібники: 

 

 Податкова система : навчальний посібник / Т.В. Мединська, Н.І. Власюк, 

М.І. Мельник, В.М. Сокульський. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2009. –228 с. 

 Податковий менеджмент : навчальний посібник / Т. В. Футало, Р. А. 

Крамченко, В.М. Сокульський. – Львів : Видавництво Львівської комерційної 

академії, 2011. – 300 с. 



 

Журнальні статті: 

 

 Сокульський В.М. Чинники впливу на поширення Інтернет-платежів в 

електронній торгівлі // Вісник Львівської комерційної академії.- Серія 

економічна, випуск 28 - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 

2008 – 644с. – С. 446-452. Фахове видання. 

 Сокульський В.М. Функції систем Інтернет-платежів та класифікація 

електронних платіжних систем // Вісник Львівської комерційної академії / [ред.. 

кол. : Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, О. Д. Вовчак та ін.]. – Львів: Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2009. – Вип.. 32. – С. 212-216. Фахове 

видання. 

 Сокульський В.М. Дослідження впливу правового врегулювання 

діяльності систем електронних грошей в Україні на потенціал їх використання 

в електронній торгівлі // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник 

наукових праць. – Випуск 257: в 7 т. – Т. VII. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 

1762-1769. Фахове видання. 

 

Тези до наукових конференцій: 

 

 Сокульський В.М. Необхідність розвитку безготівкових розрахунків у 

сфері B2C  // Економічний дискус : міжнародний збірник наукових праць . 

Випуск 3. (м. Львів). – Тернопіль : Крок, 2014 – С. 237 – 240. 

 Сокульський В.М. Можливості використання електронних грошей в 

Україні з огляду на досвід ЄС // Фінансове  забезпечення  сталого  

економічного  зростання  в  умовах євроінтеграційних процесів : матеріали 

науково-практичної інтернет-конференції (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 

2015.  – С. 208-210. 

 Сокульський В.М. Інтернет-розрахунки в електронній торгівлі в умовах 

фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 

сучасних умовах євроінтеграції : матеріали наукової конференції професорсько-

викладацького складу і аспірантів / [ред. кол. : Куцик П. О., Семак Б. Б., 

Башнянин Г. І., Апопій В. В.,Сирохман І. В. та ін.]. - Львів : Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2015. – С. 62-63. 

 Сокульський В.М. Транскордонні Інтренет-платежі в електронній 

торгівлі // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах 

євроінтеграції : матеріали наукової конференції професорсько-викладацького 

складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / 

[відповідю за вип. : Семак Б. Б.]. – Львів : Растр-7, 2016. – С. 97-98. 

 

 


