
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

Наукова школа 

кафедри фінансів, кредиту та страхування 

 

Програмна концепція наукової школи полягає у здійсненні наукових 

досліджень на різних рівнях соціально-економічних систем, розробці і 

обґрунтуванні просторово-структурної та інституційно-системної моделей 

фінансово-економічної безпеки особи, суб’єкта господарювання, регіону або 

території, виду економічної діяльності чи сектору економіки, держави та 

базується на методиці економічного зростання і конкуренції, реалізації 

фінансово-ресурсного потенціалу, стратегічному управління і принципах 

ефективного функціонування соціально-економічних систем.  

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

кафедри фінансів, кредиту та страхування. 

Учасниками Наукової школи є к.е.н., доцент Чуй І. Р., к.е.н., доцент 

Мицак О. В., к.е.н., ст. викл. Томашик Р.Р. 

 

Планується видання колективної монографії на тему на тему "Фінансові 

механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного 

розвитку України". 

 

Керівництво Науковою школою здійснює д.е.н., професор Васильців Т. Г., 

завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування.  

 

 
 

 

  У 1999 р. здобув вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг. У 2005 р. 

захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і 



регулювання економікою. У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна 

безпека держави (економічні науки). У 2010 р. отримав вчене звання доцента 

кафедри економіки підприємства. 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:  

-  Бойкевич О. І. (Тема: «Стратегічні пріоритети та засоби зміцнення 

економічної безпеки торговельного підприємства»);  

-   Матолич Т.Б. (Тема: «Управління трансакційними витратами малого і 

середнього підприємництва в Україні»);  

-   Магас Н.В. (Тема: «Фінансово-економічний механізм забезпечення 

конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства»);  

-   Поповіченко Ю.А. (Тема: «Державне регулювання системи 

забезпечення економічної безпеки малого підприємництва в Україні»); 

- Мандрик О. Я. (Тема: «Управління інтелектуально-кадровим 

забезпеченням роздрібних торговельних підприємств»); 

- Добуш З. О. (Тема: «Державне регулювання розвитку роздрібної торгівлі 

в Україні»); 

- Цап М. В. (Тема: «Організаційно-економічний механізм державної 

структурної політики імпортозаміщення в Україні»); 

- Орлик І. О. (Тема: «Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку  

роздрібного торговельного підприємства»).  

 

Впродовж 2012-2014 рр. Васильців Т.Г. здійснював керівництво науково-

дослідною темою: «Стратегічне управління економічною безпекою 

торговельного підприємства» (номер державної реєстрації 0112U000602); у 

2016-2015 рр. – «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 у сфері дослідження проблем 

внутрішньої торгівлі та споживчого ринку, розвитку підприємництва, 

транскордонного співробітництва, конкурентоспроможності та економічної 

безпеки національної і регіональних економічних систем.    

Є співавтором Національної доповіді «Про стан розвитку підприємництва 

в Україні» та низки аналітичних доповідей до послань Президента України до 

Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України». 

Підготував близько 20 аналітичних доповідей та аналітичних записок для 

вищих органів державного управління.    

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2012 р. та 

Львівської облдержадміністрації і Львівської обласної ради для молодих вчених 



2011 р.  

 

Сфера наукових інтересів: економічна та фінансова безпека держави, 

регіону, галузі, суб’єктів господарювання; 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; просторово-структурна конкурентоспроможність регіону; 

бізнес-планування та фінансове забезпечення розвитку підприємств.  

 

Основні праці: 

Монографії: 

 Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія 

та механізми забезпечення: Монографія / Т. Г. Васильців. – Львів: Арал, 2008. – 

386 с.  

 Васильців Т. Г. 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.  

 Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека 

держави: Монографія / [За заг. ред. О.С. Власюка, А.І. Мокія]. - Львів: Апріорі, 

2012. – 836 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. Системна трансформація використання трудового 

потенціалу країни / Васильців Т.Г., Гринкевич С.С. // Актуальні проблеми 

економіки. - К : ВНЗ "Національна академія управління". - № 5 (167), 2015. - С. 

356-364. Фахове видання. Наукометрична база Scopus.  

 Васильців Т. Г. Формування середовища економічної безпеки 

підприємництва в Україні / Васильців Т.Г., Гринкевич С.С. // Економічний 

часопис-XXI : Науковий журнал. - К : Ін-т суспільної трансформації. - № 3-4 (1), 

2015. - С. 24-27. 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.  

 

Навчальні підручники та посібники: 

 

 Економічна безпека : підручник /  авт. кол.; за ред. д.е.н., проф. О.Б. 

Жихор, д.е.н., проф. О.І. Барановського. – К. : УБС НБУ, 2015. – 467 с. Гриф 

надано МОН України (лист № 31-11/4214 від 25.03.2014).  

 Економіка малого підприємства : навчальний посібник / [Т. Г. 

Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко]. - 2013. - 446 с.  (гриф МОН України: 

лист 1/11-15027 від 26.09.2012 р.).  

 Економіка інноваційного підприємства : навчальний посібник / 

Васильців Т.Г., Городня Т. А., Блонська В.І. – К. : ТОВ «Кондор», 2012. – 396 с. 

Гриф надано МОН України (лист № 1/11-3688 від 20.03.2012). 

 Бізнес-планування : навчальний посібник [за ред. Т.Г. Васильціва]. – К. : 

Знання, 2013. –  476 с. Гриф надано МОН України (лист № 1/11-15028 від 

26.09.2012 р.).  

 Економічна безпека : навчальний посібник Економічна безпека: 

Навчальний посібник / за заг. ред. З. С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – (647 с.). – 

С. 300 – 387. Гриф надано МОН України (лист № 1/11-8882 від 3.11.2009 р.).  

 Економіка підприємства : навчальний посібник Навчальний посібник за 

ред. доц. Міценко Н.Г., доц.. Ященко О.І. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 688 с. 

Гриф надано МОН України (лист № 1.4/18-Г-570 від 18.04.2007 р.).  
 



 
 

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. 

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: фінансова й боргова безпека держави; 

проблеми боргової залежності фінансових систем; боргова політика держави; 

економічна ефективність та фіскальна достатність податкових систем; 

фінансова стійкість в системі забезпечення фінансової безпеки підприємств. 

 

Основні праці: 

Навчальні посібники: 

 Фінанси : Навчальний посібник. 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.).  



 Фінанси: Навчальний посібник. [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. 

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.  
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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: 

 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 

 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 

 Мицак О. В. Шляхи модернізації системи фінансового забезпечення 

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

Львівської комерційної академії. – Серія економічна. – Вип.49. – 2015. – С.237-

243. Фахове видання 

 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: 

 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. 

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

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

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

О.В. Мицак, І.Р. Чуй. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 228 с. 
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Томашик Р.Р у 2009 р. закінчила Львівську комерційну академію за 

спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» і отримала диплом магістра 

з міжнародних економічних відносин (з відзнакою). У 2011 р. стала призером V 

Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України», що 

проводився Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000». Отримала 

диплом за кращу наукову роботу (тема «Соціально-економічні ефекти 

зовнішнього боргу: чи загрожує Україні «боргова яма» десятиліття?») в 

категорії «Спудейські ессеї». У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на 

тему «Управління зовнішньою заборгованістю держави в системі фінансової 

безпеки України» за спеціальність 21.04.01 – економічна безпека держави 

(економічні науки) у спеціалізованій вченій раді Національного інституту 

стратегічних досліджень в м. Києві. З лютого 2015 р. працює на посаді доцента 

на кафедрі фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-

економічного університету.  

Томашик Р. Р. є автором 16 наукових статей опублікованих у фахових 

виданнях, загальноукраїнських та міжнародних журналах «Економіка та 

держава», «Фінанси України», «Економіка України», «Формування ринкових 

відносин», та ін., співавтором 1 колективної монографії, методичних розробок 

та навчально-методичного посібника з дисципліни «Міжнародні фінанси». 

Сфера наукових інтересів: економічна та фінансова безпека держави, 

регіону, галузі, суб’єктів господарювання; теоретичні та практичні аспекти 

фінансової глобалізації та її вплив на фінансову систему держави; фінансово-

інвестиційна діяльність держави та підприємницького сектора; 

взаємовідносини України з міжнародними фінансовими інституціями; 

фінансове забезпечення діяльності підприємств. 

 

 



Основні праці: 

Монографії: 

Томашик Р. Р. Напрями удосконалення управління борговою 

компонентою економічної безпеки держави в умовах глобалізації світової 

економічної системи / Р. Р. Томашик // Економічна безпека в умовах 

глобалізації світової економіки: [колективна монографія у 2 т.]. – 

Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С. І.», 2014. – Т.1. – С. 232-245 (розділ 

обсягом 0,75 д.а.). 

Томашик Р. Р. Управління зовнішньою заборгованістю держави в системі 

фінансової безпеки України (одноосібна монографія, планується до видання на 

травень 2017 р.). 

 

Журнальні статті: 

 Андрусів Р. Р. Теоретичне обґрунтування поняття «боргової безпеки» 

для посттрансформаційних економік / Р. Р. Андрусів // Економіко-правовий 

часопис. Збірник наукових праць / Головний редактор О. К. Марін. – Л. : 

ЛьвДУВС, 2010. – Вип. 1. – С. 3-11. 

 Андрусів Р. Р. Ризиковість зовнішніх запозичень для 

посттрансформаційних економік / Р. Р. Андрусів, М. І. Флейчук // Фінанси 

України. – 2011. – № 11. – С. 33-44. Фахове видання. 

 Андрусів Р. Вплив зовнішнього боргу на добробут населення у 

посттрансформаційних економіках / Р. Андрусів, М. Флейчук // Економіка 

України. – 2012. – № 1 (602). – С. 16-26. Фахове видання. 

 Андрусів Р. Р. Зовнішній борг як чинник нестабільності розвитку 

економіки Польщі / Р. Р. Андрусів // Проблемы развития внешнеэкономических 

связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. 

трудов. – Донецк: ДонНУ, 2012. – Ч. 2. – С. 13-16. 

 Томашик Р. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансовою 

безпекою банку / Томашик Р. Р. // Глобальні та національні проблеми 

економіки: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (подано до друку, 

планується видання в листопаді 2016 р.). 

 Томашик Р. Р. Коливання обмінного курсу гривні: причини, наслідки, 

прогнозні сценарії / Р. Р. Томашик, О. Б. Василиця, З. Я. Щербата // 

Економічний часопис-XXI : Науковий журнал. - К : Ін-т суспільної 

трансформації (подано до друку, планується видання в березні 2017 р.). 

 

 

 


