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Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту економіки та фінансів 

доц. Герасименко Т. О. з питання “Розгляд матеріалів самоаналізу діяльності Інституту 

економіки та фінансів” Вчена рада відзначає, що навчально-науковий Інститут економіки та 

фінансів функціонує відповідно до Програми діяльності Інституту економіки та фінансів на 

2012-2017 роки, забезпечуючи організацію та контроль навчального і виховного процесу, 

науково-дослідної роботи з метою підвищення якості освіти та її відповідності вимогам 

державних стандартів. 

У 2015-2016 н.р. Інститут здійснював підготовку фахівців за чотирма напрямами 

підготовки та п’ятьма спеціальностями денної і заочної форм навчання, у тому числі за 

вперше ліцензованими напрямом підготовки “Міжнародна економіка” та спеціальністю 

“Управління фінансово-економічною безпекою”. У листопаді 2015 року диплом магістра 

одержали 183 випускники заочної форми навчання. У червні 2016 р. 315 випускників денної і 

заочної форм навчання одержали диплом бакалавра; 37 – спеціаліста та 3 – магістра заочної 

форми навчання. Контингент студентів денної і заочної форм навчання на завершення 

навчального року склав 444 особи. Професорсько-викладацький склад Інституту налічує 86 

осіб, у тому числі докторів наук – 10; кандидатів – 60. Частка викладачів зі вченим званням 

професора складає 19,8 % ; доцента – 59,3%.  

Впродовж навчального року в Інституті здійснювалися поточні і підсумкові 

(семестрові) оцінювання знань студентів згідно з навчальними планами та робочими 

програмами; контрольні роботи з виявлення залишкових знань, які проводилися при 

підготовці акредитаційної справи зі спеціальності “Фінанси і кредит”; ректорські контрольні 

роботи; підсумкові атестації випускників екзаменаційними комісіями на екзаменах і захисті 

кваліфікаційних робіт. Захисту дипломних робіт передувала їх перевірка на оригінальність за 

допомогою запущеної в Університеті програми антиплагіат. За сприяння дирекції Інституту 

проектними групами випускних кафедр сформовані профілі програм освітніх рівнів 

“бакалавр” та “магістр” за спеціальностями Інституту.  

В Інституті економіки та фінансів впродовж навчального року функціонувало 8 

наукових шкіл; професорсько-викладацький склад виконував 17 науково-дослідних тем (у 

т. ч – 14 з державним номером реєстрації); відбувся захист 1 докторської та 2 

кандидатських дисертацій; видано 18 монографій та 11 навчальних посібників; 

опубліковано 151 статтю у вітчизняних виданнях (у т.ч. 138 – у фахових виданнях) та 6 

статей – у зарубіжних виданнях. В базі Scopus – 9 публікацій. За результатами участі 

викладачів у конференціях опубліковано 245 тез. 

Ліцензовано провадження освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти зі 

спеціальностей 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська 

справа та страхування”. 

Інститутом економіки та фінансів, випусковими кафедрами у 2015-2016 н.р. було 

проведено 1 міжнародну та 5 всеукраїнських конференцій: “Глобалізаційні процеси в 

розвитку національних економік”; “Фінансово-економічний розвиток України в умовах 

трансформаційних перетворень”; “Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної 

системи України в умовах глобалізацій них викликів і загроз”; “Стан та перспективи 

розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах трансформації національної 

економіки”; “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи 

України”; підсумкову конференцію за результатами Обласної учнівської інтернет-олімпіади 



з основ економіки серед учнів 10-11 класів Львівщини (співорганізатор – Департамент освіти 

та науки Львівської обласної державної адміністрації). Налагоджена тісна співпраця з 

Науковим клубом “Софус”, результатом якої є входження Університету до співзасновників 

міжнародного збірника наукових праць, включеного до науковометричних баз та завершення 

роботи щодо надання йому статусу фахових видань. 

Студентами Інституту отримано п’ять дипломів за перемогу на Всеукраїнських 

студентських олімпіадах і конкурсах наукових та дипломних робіт, що свідчить про 

активізацію і поліпшення організації студентської наукової роботи. Зокрема, 
результативність студентської наукової роботи засвідчена дипломом III ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Облік і аудит” (студентка ОР 

“магістр” Якубич Е. В.; наук. керівник – проф. Куцик П. О.); дипломом ІІ ступеня у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 2015-2016 н. р. у галузі науки 

“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (студентка ОР “магістр” Ткачук Р. О.; наук. керівник 

– проф. Куцик П. О.); дипломом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за 2015-2016 н. р. з напряму “Економіка та управління підприємствами” 
(студент ОР “бакалавр” Ціцяла А. С.; наук. керівник – доц. Лупак Р. Л.); дипломом за 

ґрунтовне прикладне дослідження у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт за 2015-2016 

н. р. за спеціальністю “Економіка підприємства” (студентка ОР “магістр” Шарова А. Р.; наук. 

керівник – проф. Міценко Н. Г.); дипломом ІІ ступеня у Міжвузівському конкурсі 

студентських наукових робіт з галузі науки “Економіка та управління в сфері торгівлі” 

(студентка напряму підготовки “Економіка підприємства” Бакун Л.; наук. керівник – проф. 

Міценко Н. Г.). 

Чотири студенти Інституту мають публікації у вітчизняних фахових виданнях. За 

результатами участі студентів Інституту в конференціях опубліковано 194 тези. 

 

Виходячи з цього, Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію директора Інституту економіки та фінансів доц. Герасименко Т. О. 

“Розгляд матеріалів самоаналізу діяльності Інституту економіки та фінансів” прийняти до 

відома. 

2. Визнати діяльність Інституту економіки та фінансів як таку, яка відповідає нормам 

Закону України “Про вищу освіту” та внутрішнім документам, що регламентують освітню і 

наукову діяльність та організацію роботи в Університеті.   

3. З метою удосконалення організації і змісту навчально-виховного процесу та 

наукової роботи в напрямі забезпечення європейських стандартів директору Інституту та 

завідувачам кафедр: 

- продовжити практику проведення міжнародних і всеукраїнських конференцій 

професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Інституту; 

- активізувати роботу над створенням підручників і навчальних посібників за 

дисциплінами кафедр та підвищити рівень їх якості; 

- у термін до 25 серпня 2016 року здійснити перевірку якості дистанційних курсів 

кафедр та визначити кращі з них; 

- визначити перелік та започаткувати розробку курсів із професійно-орієнтованих 

дисциплін англійською мовою; 

-  збільшити кількість публікацій провідних вчених Інституту у наукових 

виданнях,включених до міжнародних наукометричних баз, таких як: Scopus, Web of Science, 

Index Copernicus International, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals (DOAJ), РИНЦ та 

ряді ін.; 

- активізувати роботу Студентської ради та Студентського наукового товариства 

Інституту; оптимізувати співпрацю між керівництвом Інституту і кафедр та органами 

студентського самоврядування. 

4. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора Університету 

проф. Барну М. Ю. 


