
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36762 Фінанси, банківська справа та 
страхування

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 282
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ЄДЕБО
Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана 

Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

36762

Назва ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

заочна, очна денна, очна вечірня

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

Філософський факультет (кафедра філософії, 
кафедра психології); факультет іноземних мов; 
юридичний факультет; факультет педагогічної 
освіти; факультет прикладної математики та 
інформатики

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

м. Львів, пр. Свободи 18,                          вул. 
Університетська, 1,                                вул. 
Дорошенка,41 

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 182374

ПІБ гаранта ОП Крупка Михайло Іванович
Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

mykhaylo.krupka@lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(097)-295-43-68

Додатковий телефон 
гаранта ОП

відсутній

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовку аспірантів на кафедрі фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка було 
започатковано у 1999 р., а з 2005 р на кафедрі функціонує докторантура. Передумовою для започаткування 
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підготовки фахівців було одне із перших в Україні відкриття у 1991 р. спеціальності ”Фінанси і кредит”, кращі 
випускники якої одержали можливість вступу в аспірантуру. У 2016 р. кафедрою фінансів, грошового обігу і 
кредиту було успішно пройдено процедуру ліцензування підготовки доктора філософії (PhD) на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” з 
ліцензованим обсягом 30 осіб (ліцензований обсяг підготовки був одним із найбільших в державі, а кафедра – 
однією із передових кафедр, що розпочали готувати аспірантів за цією освітньо-науковою програмою).
Освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа та страхування»  розроблена колективом кафедри 
фінансів, грошового обігу і кредиту у співпраці з потенційними роботодавцями, зокрема науковими установами, 
закладами вищої освіти, фінансовими установами й організаціями та студентським товариством. Термін 
навчання - 4 роки, форми навчання – денна, вечірня, заочна. Програма була обговорена та затверджена на 
Вченій раді університету. У процесі розроблення програми було враховано попередній досвід підготовки 
аспірантів й докторантів на кафедрі, а також досвід викладання дисциплін в аспірантурі, рекомендації й 
побажання здобувачів, а також рекомендації потенційних роботодавців й колишніх аспірантів, що успішно 
захистили кандидатські дисертації.
На розроблення й впровадження освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» 
вплинули досвід й успішні результати функціонування кандидатської (з 2009 р.), а пізніше докторської (з 2014 
р. - по даний час) спеціалізованої вченої ради за спеціальностями 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та 08.00.03 
– економіка та управління національним господарством (голова ради - завідувач кафедри фінансів, грошового 
обігу і кредиту, гарант цієї ОНП проф. Крупка М.І.) (успішно захищено більше 10 докторських та понад 100 
кандидатських дисертацій). Зокрема, 6 докторів наук є працівниками кафедри і зараз забезпечують підготовку 
докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування».
За дорученням МОН завідувач кафедри проф. Крупка М.І. проводив фахову експертизу Стандарту вищої освіти 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (доктор філософії) (проект).
ОНП “Фінанси, банківська справа та страхування” (доктор філософії) - https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/OP_072_F_2016_ASP.pdf.
Навчальний план (денна, вечірня форми навчання) - https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/072-Finansy-bankivs-ka-sprava-ta-strakhuvannia-ochna.pdf.
Навчальний план (заочна форма навчання) - https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/072-
Finansy-bankivs-ka-sprava-ta-strakhuvannia-zaochna.pdf. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ З ОД ОВ З

1 курс 2019 - 2020 2 1 1 0 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 2 1 1 0 0 0 0

3 курс 2017 - 2018 3 2 1 0 0 0 0

4 курс 2016 - 2017 2 2 0 0 0 0 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.
 

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
 

Рівень вищої 
освіти

Інформація про освітні програми

початковий рівень 
(короткий цикл)

програми відсутні

перший 
(бакалаврський) 
рівень

7480 Фінанси, митна справа та оподаткування
14283 Фінанси, банківська справа та страхування
17515 Фінанси, митна та податкова справа
21616 Фінанси, банківська справа та страхування

другий 
(магістерський) 
рівень

9879 Фінанси, митна справа та оподаткування
9908 Банківська справа
11039 Фіскальне адміністрування та митна справа
11743 Фінанси і кредит
17634 Фінанси, митна та податкова справа
20999 Управління фінансами та правове забезпечення 
бізнесу
30586 Фінанси і кредит
39559 Банківський бізнес і фінансові технології

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

36762 Фінанси, банківська справа та страхування

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про самооцінювання, 
кв. м.
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 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

162647 64243

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

698 0

Приміщення, здані в 
оренду 

1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 36762 Osvitnyo 
naukova 

programa.PDF

TIm9xQtdd630HFiJJr9jQe8tRA6jH04AyuwrvoEsn7A=

Навчальний план за 
ОП

36762 Navchalnyi plan 
zaochna forma.pdf

gmbR3wgeWP5ppy50JTVkHLv/YBS/g4BOOhCOMdItvkE=

Навчальний план за 
ОП

36762 Navchalnyi plan 
ochna forma.pdf

McTQTEuPutdI6c6zR0wC2raLMUgvxWoiVOWvGLdVlSg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

36762 Recenziya 2.pdf Ggyfp21ihR/rcguXkz1acwvuDIAICqaeNO6hafAj+Bg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

36762 Recenzita 3.pdf 85qvbwA9z2DQ26P0EdAiyaPExI55z62U2nEZl77RUIs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

36762 Recenziya 1.pdf 6mIvqbV82Xc6BN64vXtinoobhadqNu7d1VIWH3i7SFM=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Цілі ОНП: підготовка фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає 
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 
Унікальність цієї ОНП повʼязана із залученням до її формування й викладання докторів наук (професорів 
кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту) з урахуванням проблематики, у якій вони є фахівцями (захищали 
докторські дисертації), що дало змогу визначити специфічний набір освітніх компонент й забезпечити високий 
рівень їх викладання, зокрема «Теорія та методологія фінансової політики держави» (наприклад тема 
докторської дисертації професора Ваньковича Д.В, який забезпечує викладання дисципліни – “Теоретико-
методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні”), «Фінансове моделювання в 
неусталених соціально-економічних умовах», «Фінансовий механізм інноваційного розвитку та фіскальне 
регулювання», «Новітні технології та інструменти фінансового ринку», «Використання міждисциплінарних 
підходів  у сфері фінансів, банківської справи та страхування». Навчальний процес та наукове керівництво 
забезпечується докторами наук, професорами з великим досвідом успішної підготовки кандидатів й докторів 
наук, фахівцями, що проходили стажування у провідних ЗВО Європи, окремі з яких також мають значний 
досвід практичної роботи у сфері фінансів.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
ОНП повністю відповідає місії та  стратегічним цілям ЗВО. 
Цілі ОНП розглянуто крізь призму Стратегії Львівського національного університету імені Івана Франка 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf):
«Досягнення найвищих світових стандартів та глобалізація наукових досліджень». Професори, кафедри, що 
забезпечують навчальний процес і наукове керівництво та аспіранти  публікуються у виданнях, що 
індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus / Web of Science. 
«Забезпечення високої якості навчального процесу». Викладання навчальних дисциплін забезпечують в 
основному доктори наук (більшість - економічних), професори, з них – 8 – з кафедри фінансів, грошового обігу і 
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кредиту. При цьому наукове керівництво здійснюють лише доктори наук, зокрема, які упродовж 2015-2018 рр. 
успішно захисти докторські дисертації, що підвищує ефективність їх співпраці із аспірантами. Теми наукових 
досліджень аспірантів дотичні напрямам досліджень наукових керівників.
«Посилення ролі університету в суспільстві». Аспіранти регулярно беруть участь у конференціях, круглих 
столах та інших заходах, на яких обговорюється як вузькоспеціалізована, так і проблематика 
загальносуспільного значення.
«Поглиблення інтеграції університету у світовий освітній та науковий простір». 
Академічна мобільність науковців, викладачів та аспірантів. Зокрема, 5 докторів наук, професорів  кафедри 
пройшли стажування за кордоном.
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були 
враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Упродовж навчальних семестрів у процесі спілкуванні з аспірантами виявлялись інтереси та побажання щодо 
організації навчального процесу та змісту освітніх компонент. Наприклад, 21.01.2020 р. було проведено 
розширене засідання кафедри, на яке було запрошено аспірантів (що навчаються за програмою доктора 
філософії), колишніх аспірантів, що успішно захисти дисертації й студентів-магістрів, які навчаються за ОНП та 
ОПП. Результати проведеного обговорення були зафіксовані у протоколі засідання (№ 7). 
Інтереси здобувачів щодо структури освітньо-наукової програми враховуються в тому числі  під час аудиторних 
занять шляхом надання пропозицій щодо вдосконалення навчальних програм з конкретної дисципліни 
безпосередньо викладачам. 
Загально-університетські структури, такі як студентський уряд (http://students.lnu.edu.ua/self-government/), 
профком студентів (http://ppos.lnu.edu.ua/) у своїй діяльності долучаються до обговорення проблем 
імплементації своїх побажань до якості ОНП, розуміння майбутніх компетентностей, які вони можуть здобути, 
навчаючись на третьому (освітньо-науковому) рівні. Підрозділом ЛНУ, який здійснює опитування та аналіз думок 
зацікавлених сторін є центр моніторингу (http://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-
laboratories/monitoring-centre/). Основними його завданнями є проведення моніторингу думки викладачів, 
співробітників та студентів щодо навчального процесу, науково-дослідної роботи тощо. 
Випуску за ОНП не було, ОНП акредитується вперше.

- роботодавці
Зовнішні стейкхолдери залучаються до обговорення як ОНП в цілому, так і з питань змістової наповненості 
освітніх компонент. Кафедра веде діалог з потенційними роботодавцями та місцевою владою щодо врахування 
сучасних тенденцій у науці й практиці в навчальному процесі та у формуванні тематики дисертацій. Зокрема, в 
одержаних  рецензіях на ОНП було зазначено наступні пропозиції роботодавців: 1) рекомендувати акцентувати 
більше уваги у процесі формування орієнтовної тематики для дисертацій на дослідженнях із проблем розвитку 
фінансового забезпечення й регулювання інноваційних процесів в державі (рецензент: д.е.н., доцент,декан 
факультету управління та економічної  безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ  І.О. 
Ревак);  2) включити у навчальний план навчальну дисципліну “Фінансовий моніторинг та національна оцінка 
ризиків нелегальних операцій” (рецензент: начальник Територіального управління Рахункової палати по 
Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях, д.е.н., доцент, Заслужений економіст України 
В.Ф. Піхоцький). Водночас 5.02.2020 р. було проведено розширене засідання кафедри, на яке було запрошено 
представників роботодавців, з якими організована спрівпраця, де було розглянуто зазначені вище і інші 
пропозиції. За результатами обговорення прийнято рішення врахувати ці пропозиції при оновленні ОНП у 2020 
р. в частині запровадження нових дисциплін та розширення орієнтовної тематики дисертацій (протокол № 8).

- академічна спільнота
На засіданнях кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту регулярно обговорюються побажання зацікавлених 
осіб щодо вдосконалення програм дисциплін. Представники академічної спільноти також мають змогу 
висловлювати  свої побажання при розгляді ОНП на Вченій раді факультету. Участь викладачів та здобувачів 
вищої освіти у конференціях, засіданнях спеціалізованих вчених рад, регулярне опонування науковими 
керівникам аспірантів дисертацій у різних ЗВО  й наукових установах України, підготовка відгуків на 
автореферати дисертацій, рецензій на монографії майбутніх докторів наук та ін. дозволяє обмінюватись 
інформацією щодо оновлення ОНП після випуску перших аспірантів у 2020 р., зокрема в частині пропозицій 
тематики дисертацій докторів філософії, що відповідає інтересам наукової спільноти й сучасним трендам у 
науці, а також може мати практичну значущість.

- інші стейкхолдери
Іншими стейкхолдерами є громадські організації, товариства. Так викладачі кафедри є активними членами 
таких структур та доносять їх позиції щодо удосконалення ОНП, зокрема уточнення змісту окремих освітніх 
компонент (напркилад, проф. Ванькович Д.В., який є науковим керівником кількох аспірантів та викладає дві 
дисципліни в межах цієї ОНП є членом  ГО “Центр економіко-правової аналітики”).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці
Для того, щоб цілі та програмні результати ОНП відповідали тенденціям розвитку спеціальності, постійно 
ведеться моніторинг ринку праці стосовно формування попиту на фахівців з 072 спеціальності (докторів 
філософії), а саме: проводяться заходи спільно з іншими ЗВО й науковими установами: науково-практичні 
семінари та міжкафедральні семінари, розширені засідання кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, куди 
запрошують їхніх представників, зокрема налагоджено співробітництво із університетами, фінансовими 
органами на рівні регіону (підписано договори). Професори кафедри постійно контактують із колегами із інших 
ЗВО України. Під час проведення різних заходів на економічному факультеті регулярно запрошуються 
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представники органів державної влади й місцевого самоврядування та ін. Тенденції ринку вивчаються у ході 
участі викладачів кафедри у всеукраїнських та міжнародних конференціях. Міжнародні тренди аналізуються на 
основі пройдених закордонних стажувань у провідних ЗВО Європи.
        Враховується те, що на ринку праці потрібні конкурентоспроможні фахівці, здатні працювати не лише у 
освітньо-науковій сфері, але їхні здобуті компетентності повинні зацікавлювати також органи влади, місцевого 
самоврядування, фінансові компанії в Україні й за кордоном. Тому в межах ОНП пропонується широкий спект 
можливих тем дисертацій та освітніх компонентів, які передбачають вивчення новітніх підходів й сучасних 
інструментів, що застосовуються у фінансовій науці й практичній діяльності.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст
Цілі й програмні результати навчання сформульовані виходячи із постійного попиту на фахівців, враховуючи 
широку мережу ЗВО й наукових установ у Львові і в регіоні. Регіональний й галузевий контексти є одними із 
ключових для ОНП. Стратегіями розвитку, схваленими на рівні м. Львова та ЛОДА освітньо-наукову сферу 
розглядають як пріоритетну, а розвиток наукового потенціалу – запорукою успіху регіону. Упродовж останніх 
років Львівська міська рада активно преміює кращих науковців. Відповідні критерії  враховуються під час 
формування тематики дисертацій, включення у структуру робіт параграфів, які стосуються вивчення галузево-
секторальних особливостей певних проблем. Досвід успішних захистів на спецраді Д 35.051.01 за спеціальністю 
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, підтверджує необхідність у наукових та науково-педагогічних працівниках в 
регіоні, підготовка яких здійснюється за цією ОНП, та дає змогу удосконалювати тематику дисертацій. 
Врахування галузевого й регіонального контексту зважаючи на близькість до ринку ЄС та роботу у регіоні 
іноземних компаній  знаходить підтвердження у питаннях змісту, формах та методах підготовки (ОНП 
передбачена заочна форма навчання, що дозволяє паралельно працювати), у переліку дисциплін за вибором 
аспіранта (зміст більшості із них орієнтований на досягнення результатів навчання й формування 
компетентностей, що роблять майбутнього доктора філософії конкурентоздатними і у випадку бажання 
працювати у підприємницьких структура, зокрема міжнародних).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Вивчено, проаналізовано та враховано досвід таких ОНП: 
ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) (http://econom.univ.kiev.ua/wp-
content/uploads/phd_and_doc/onp/072.pdf);
ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 (Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця) https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/ONP_072.pdf;
ОПП «Фінанси, гроші та кредит» за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ДУ 
“Інститут економіки та прогнозування НАН України”).(http://ief.org.ua/wp-
content/uploads/2013/06/%D0%9E%D1%81%D0%B2_%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-
%D0%A4_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf).
За результатами вивчення вказаних ОНП було обрано оптимальний комплекс освітніх компонент програми, за 
якою була започаткована підготовка докторів філософії у 2016 р. Також під час проходження стажування у 
грудні 2019 р. за кордоном (університет м. Зальцбург, Австрія) професори кафедри ознайомились із системою 
підготовки докторів філософії з економіки (https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=210548&L=1&MP=210516-
200265). За результатами вивченого іноземного досвіду кафедрою постійно проводиться аналіз потенційних 
можливостей для його адаптації в частині внесення змін до ОНП підготовки докторів філософії. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (доктор філософі) не 
затверджений.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, поясніть, 
яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки 
кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
На момент формування ОНП затверджений Стандарт вищої освіти України для  третього (освітньо-наукового) 
рівня (доктор філософії, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування) був відсутній (станом на сьогодні є його проект). Узв’язку з цим, програмні результати 
навчання узгоджувалися з вимогами 9 рівня Національної рамки кваліфікацій, а саме:
Знання:
- найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної та/або професійної 
діяльності і на межі предметних галузей;
Уміння:
- критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей; 
- розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити 
наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язання значущих соціальних, 
наукових, культурних, етичних та інших проблем;
Комунікація:
- спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової 
та/або професійної діяльності;
Відповідальність і автономія:
- ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації;
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- соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень;
- здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, відповідальність за навчання інших.
У пояснювальні записці до навчального плану було деталізовано відповідність програмних результатів 
навчання зазначеним вимогам Національної рамки кваліфікацій (9 рівень) в розрізі циклів загальної і 
професійної підготовки докторів філософії із зазначених навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує 
досягнення цих результатів. Забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 
програми наведено в табл. 3 (Додаток до звіту).
Враховуючи те, що програма є освітньо-науковою, досягнення результатів відбувається в тому числі у процесі 
підготовки кваліфікаційної наукової праці (дисертації) майбутніми докторами філософії. Для цього у ОНП 
передбачено перспективні напрями дослідження й тематику дисертацій (орієнтовну). Ці напрями й тематика 
корелюють безпосередньо із освітніми компонентами програми. Наприклад: фінансовий механізм інвестиційно-
інноваційного розвитку (у ОНП було передбачено як песпектинвий напрям досліджень) – Фінансове 
регулювання інноваційної діяльності в економіці України (тема дисертації, над якою працює аспірант 2 року 
навчання Гриб В.) - Фінансовий механізм інноваційного розвитку та фіскальне регулювання (дисципліна, що 
передбачена ОНП).
Програмні  результати, зважаючи на необхідність підготувати доктора філософії, здатного успішно захистити 
дисертаційну роботу досягаються першочергово зокрема за рахунок таких освітніх компонентів як “Науковий 
семінар”, “Актуальні проблеми фінансової науки”, “Методологія підготовки наукової публікації”, “Підготовка 
науково-інноваційного проекту” та ін.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
40

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, 
визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за 
наявності)?
0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
18

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
На сьогодні уже розроблений проект стандарту 072 Фінанси, банківська справа та страхування (доктор 
філософії), у якому окреслено предметну область. Кожен з компонентів освітньої програми входить в 
предметну область спеціальності, проведення наукових пошуків дисертантів й підготовка ними дисертаційних 
робіт здійснюється за тематикою, яка теж відповідає цій предметній області. 
Відповідність ОНП об’єкту діяльності: об’єкт діяльності за ОНП - устрій, принципи, механізми функціонування, 
розвитку та регулювання фінансових систем. Освітні компоненти ОНП, які забезпечують відповідність: 
Актуальні проблеми фінансової науки, Науковий семінар, Фінансове моделювання в неусталених соціально-
економічних умовах, Фіскальне консультування, Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі, 
Фінансовий механізм інноваційного розвитку та фіскальне регулювання, Новітні технології та інструменти 
фінансового ринку, Інновації та підприємництво.
Відповідність ОНП теоретичному змісту предметної області забезпечується освітніми компонентами: Актуальні 
проблеми фінансової науки, Теорія та методологія фінансової політики держави, Використання 
міждисциплінарних підходів  у сфері фінансів, банківської справи та страхування, Філософія фінансів, 
банківської справи та страхування, Інтелектуальна власність і трансфер технологій.
Відповідність ОНП методам, методикам та технології наукового пізнання, управління та прийняття рішень, 
аналітичної обробки інформації у сфері фінансів, банківської справи та страхування забезпечується освітніми 
компонентами: Методологія підготовки наукової публікації, Науковий семінар, Підготовка науково-
інноваційного проекту, Методологія фінансових досліджень, Інформаційні технології та програмування.
Щодо відповідності ОНП “Фінанси, банківська справа та страхування” (доктор філософії) теоретичному змісту 
предметної області, то по-суті всі освітні компоненти побудовані на донесенні до аспіранта певних понять та 
професійної термінології. У процесі викладання дисциплін використовуються різноманітні методи, методики та 
технології, якими в результаті повинен оволодіти аспірант, інструменти та обладнання. У силабусах і робочих 
програмах зазначених вище дисциплін, окреслено мету кожної із них і що здобувачі вищої освіти (ступеня 
доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні) повинні знати та вміти в результаті прослуховування 
курсу (більш конкретизовано підтверджує відповідність освітніх компонентів ОНП об’єкту діяльності, 
теоретичному змісту предметної області, методам, методикам та технології).

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?
Формування індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в «Положенні про організацію освітнього процесу» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), “Тимчасовому положенні про 
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. І. Франка” 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), «Тимчасовому положенні про порядок 
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. І. Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), «Положенні про визнання та перезарахування результатів 
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навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ ім. І. Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf). Для аспірантів є можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії через академічну мобільність, вибір дисциплін та тем дисертацій. Згідно Тимчасового 
положення «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у ЛНУ ім. І. Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf) вибіркові дисципліни становлять 
45 %  кредитів ЄКТС в межах цієї ОНП. В цілому індивідуальна освітня траєкторія забезпечується 
безпосередньо шляхом формування індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової 
роботи аспіранта. Аспіранти працюють за індивідуальним планом, мають змогу планувати кількість статей, 
участь у конференціях й інші види робіт.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
Дисципліни вільного вибору аспірантів орієнтовані на забезпечення їхніх освітньо-наукових потреб та сприяють 
академічній мобільності. Вибір цих дисциплін аспіранти здійснюють індивідуально, з врахуванням власних 
інтересів щодо майбутньої фахової діяльності. Процедура запису на дисципліни вільного вибору визначається 
відповідно до “Тимчасового положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка” (протокол №54/9 від 
26.09.2018) (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). З метою реалізації права 
на вибір навчальних дисциплін у ІІ семестрі (у лютому - березні) гарант ОНП доводить до відома аспірантам 
перелік дисциплін вільного вибору та інформує щодо організаційних аспектів процедури вибору. Здобувачі, 
ознайомившись з переліком дисциплін за вільним вибором, до 01 березня поточного року вносять обрані 
дисципліни до вибіркової частини навчального плану. Аспіранти мають можливість попередньо ознайомитися із 
силабусами дисциплін, які розміщені на веб-сайті факультету. Після ознайомлення зі змістом вибіркових 
навчальних дисциплін, аспіранти подають в деканат  свої заяви щодо вивчення тих чи інших вибіркових. Відділ 
аспірантури і докторантури узагальнює інформацію про вибір здобувачами навчальних дисциплін.
Вимога про відсоткову частку вибіркових дисциплін (не менше 25% від загального обсягу ЄКТС) у процесі 
підготовки докторів філософії виконується, що підтверджується навчальним планом 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/072-Finansy-bankivs-ka-sprava-ta-strakhuvannia-ochna.pdf 
; https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/072-Finansy-bankivs-ka-sprava-ta-strakhuvannia-
zaochna.pdf) й ОНП (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OP_072_F_2016_ASP.pdf) в цілому.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
Відповідно до ОНП та навчального плану здобувачі вищої освіти проходять педагогічну практику, на яку 
відведено 4 кредити ЄКТС. 
Практична підготовка передбачає проведення аспірантами занять у межах ЛНУ імені Івана Франка для 
студентів бакалаврату й магістратури спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, а також 
можливість скерування здобувачів вищої освіти на бази практики, зокрема ті, з якими підписані угоди.
В цілому метою педагогічної практики є здобуття навичок викладання конкретних дисциплін, знань та 
розуміння методологічних, концептуальних засад організації навчальних занять, викладання, аспектів 
організації кожної складової діяльності, а також уміння самостійно планувати структуру занять, розробляти 
методику організації взаємодії викладача й аспірантів, здійснювати підготовку навчальних занять, оцінювати 
результати навчання відповідно до поставлених цілей, аналізувати проблеми, приймати рішення щодо їхнього 
вирішення. Все це є основою для формування відповідних компетентностей, готовності аспірантів самостійно 
організовувати навчальні заняття відповідно до сучасних підходів, здатності впроваджувати інноваційні 
моделі, технології в практику організації навчально-виховного процесу, аналізувати відповідальність за 
наслідки певних дій, окреслювати програми професійного становлення та самовдосконалення на основі 
набутого педагогічного досвіду уже під час самостійної професійної діяльності, зокрема як науково-
педагогічного працівника.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП
Усі освітні компоненти ОНП містять складові, що спрямовані на формування соціальних навичок, найбільшою 
мірою це такі з-них, як: Педагогічна практика, Педагогіка вищої школи, Психологія вищої школи, Науковий 
семінар, Іноземна мова за фаховим спрямуванням, Філософія, Використання міждисциплінарних підходів  у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування, Фіскальне консультування та ін. Акцент на формуванні 
соціальних навичок у цих освітніх компонентах зумовлений метою та  змістом дисциплін, а також специфікою 
проходження педагогічної практики (деталі відображені у попередньому пункті).
За результатами вивчення відповідних дисциплін та проходження педагогічної практики у аспірантів в цілому 
формуються такі компетентності: здатність бути критичним та самокритичним, формувати почуття особистої 
відповідальності, працювати автономно та в команді, комунікувати з колегами та проявляти лідерькі навички, 
вести переговори, розв’язувати конфлікти, вивчати іноземний довід та працювати у міжнародному просторі, 
здатність вільно комунікувати рідною та іноземними мовами у професійній діяльності.
Також ОНП передбачає підготовку дисертації, що традиційно супроводжується роботою у бібліотеках, 
поїздками на конференції, участю у круглих столах, що передбачають обмін досвідом й перманентне 
спілкування, а відтак і набуття соціальних навичок, які згодом можуть бути використані у самостійній 
професійній дільності як науковців чи науково-педагогічних працівників.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт відсутній. Професійна кваліфікація не присвоюється.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
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кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?
Загальний обсяг ОНП - 40 кредитів ЄКТС. Розподіл їх між компонентами здійснено відповідно до їх змісту, 
завдань і очікуваних результатів навчання, (навантаження по навчальних дисциплінах розподілено рівномірно, 
3-4 кредити ЄКТС, за винятком іноземної мови за фаховим спрямуванням – 7 кредитів). Враховувалось також 
аудиторне навантаження (тижневе) та співвідношення по кожній освітній компоненті аудиторного 
навантаження та самостійної роботи. Співвідношення аудиторних занять достатньо рівномірне: лекції 540 
годин, практичні та семінарські заняття - 444 години (для денної й вечірньої форми навчання). Співвідношення 
аудиторних годин і годин для самостійної роботи – 0,818 для денної (вечірньої) форми навчання та 0,183 для 
заочної форми навчання. Упродовж перших 3 років навчання навантаження розподілено практично рівномірно 
між семестрами. Це унеможливлює перевантаження та дає змогу приділяти увагу самостійній роботі при 
підготовці до відповідних тем й роботі над дисертацією. Водночас, виходячи із специфіки програми, нею 
передбачено, що упродовж останнього 4 року навчання аспірант повинен займатись по суті лише завершенням 
підготовки дисертації та її захистом (передбачена лише одна освітня компонента “Науковий семінар”). 
Відсутність навантаження має сприяти успішному й вчасному завершенню дисертаційної роботи та її захисту 
упродовж 4 року навчання. 
Навчальний план (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/072-Finansy-bankivs-ka-sprava-ta-
strakhuvannia-ochna.pdf).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Дуальна форма освіти на цій ОНП не впроваджена. Однак є елементи дуальності, оскільки практична складова 
застосовується у період навчання. Так, у процесі проходження педагогічної практики аспіранти проводять 
заняття для бакалаврів і магістрів кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за ОНП спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» (третій освітньо-науковий рівень) передбачено проходження співбесіди (її результати 
фіксуються у протоколі) в тому числі з метою виявлення наукового потенціалу (наявність наукових публікацій в 
контексті 072 спеціальності) й в цілому рівня готовності потенційного аспіранта навчатись власне на цій ОНП, а 
також складання іспитів зі спеціальності (в обсязі відповідної програми рівня вищої освіти магістра), іноземної 
мови та філософії. На іспит зі спеціальності виносяться питання, що корелюють як із здобутими знаннями під 
час навчання у магістратурі, так і змістом й освітніми компонентами ОНП підготовки доктора філософії, відтак 
результати іспиту зі спеціальності ретельно аналізуються комісією на предмет рівня готовності вступника 
навчатись на ОНП та успішно підготувати дисертацію.   
Програми вступних випробувань регулярно переглядаються для врахування можливих змін у змісті навчальних 
дисциплін, що винесені на іспити й передбачені Правилами прийому.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? 
Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
27.01.2016 року було ухвалено Вченою Радою Університету «Тимчасове положення про порядок організації 
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка». 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) 
30.12.2016  року було розглянуто та затверджено Вченою Радою Університету «Положення про порядок 
визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським 
національним університетом імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf). 
Львівським національним університетом імені Івана Франка визнаються дипломи державного зразка України та 
результати навчання. Водночас визнання наукових ступенів регламентується «Положенням про порядок 
визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка здобутих в іноземних закладах вищої 
освіти наукових ступенів» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/reg-foreign_diploma.pdf).
Доступність забезпечується вільним доступом на перелічених сайтах, а також можливістю одержання 
інформації у відділі аспірантури і докторантури університету.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?
Приклади практики застосування вказаних правил на ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» (третій 
освітньо-науковий рівень) упродовж 2016-2020 рр. відсутні. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
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Регламентується «Положенням про порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf).
Доступність забезпечується можливістю вільного перегляду на сайті університету, а також можливістю 
одержання необхідної інформації у відділі аспірантури і докторантури університету.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)
Практики застосування вказаних правил упродовж 2016-2020 рр. процедурно  небуло. Однак аспіранти мають 
змогу протягом зокрема літніх канікул, вільного від навчання часу проходити онлайн-тренінги, семінари за 
фахом тощо (окремі з них успішно реалізують такі можливості, результати яких зараховуються викладачами як 
додаткові бали з конкретних дисциплін). Наприклад, це стосується аспіранта 4 року навчання Овчара О., у 
якого є декілька міжнародних сертифікатів (Сертифікат Project Management Professional (PMP), виданий Project 
Management Institute, Credential ID 2743393; Сертифікат SAFe Agilist, виданий Scaled Agile, Inc., Credential ID 
17693873-8112; Сертифікат з німецької ÖSD Deutsch Zertifikat B2, виданий ÖSD, ID ZB21855498). Аспірант 2 року 
навчання Яремик М. є студентом кваліфікації АССА (Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів) із 2018 
року.
Водночас навчальним планом передбачені освітні компоненти “Іноземна мова за фаховим спрямуванням”, 
“Інформаційні технології та програмування”, “Інтелектуальна власність і трансфер технологій”, вивчення яких 
створює передумови для одержання неформальної освіти й розвитку аспірантів.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню 
програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Формами організації освітнього процесу є лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні 
заняття, практика та консультації, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, контрольні заходи та 
інші. Важливе значення для досягнення програмних результатів, пов’язаних із знанням та розумінням 
методологічних, концептуальних засад організації навчальних занять, викладання фахових дисциплін, роботи 
викладача тощо має педагогічна практика. Суттєве значення самостійної роботи, що дозволяє 
саморозвиватись. Застосовуються різноманітні методи навчання: пояснювально-ілюстративний, проблемний, 
дослідницький, адаптивний, інтерактивний, дискусійні методи, брейнстормінг та ін. При викладанні дисциплін 
викладачі самостійно обирають методи навчання і  зазначають їх силабусі (інформація деталізована у табл. 3). 
Прикладом також є науковий семінар - колективне, публічне обговорення наукової інформації для формування 
компетенцій здобувачів в об’ємі нових знань та методів для оптимізації взаємодії з проектами і програмами, що 
забезпечує умови для розвитку мислення через дискусію. Керує науковим семінаром провідний вчений. Для 
організації семінару заздалегідь призначають доповідачів та опонентів. Метою наукового семінару є оволодіння 
фундаментальними знаннями, розвиток логічного мислення, формування переконань, оволодіння культурою 
толерантності, активізація соціального становлення особистості майбутнього науковця. Також важливу роль 
відіграє безпосередньо підготовка дисертації. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Студентоцентрований підхід встановлений в «Положенні про Студентське самоврядування» 
(http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), що дозволяє на паритетних умовах включення 
студентсько-аспірантського середовища у роботу ЗВО.
Викладачі надають можливість аспірантам впливати на зміст дисциплін,  дискутувати на обрані теми, готувати 
індивідуальні завдання у контексті тематики дисертації. Завдяки сучасним методам викладання, командній 
роботі аспіранти навчаються умінню вирішувати складні ситуації, розвивають креативність, критичне мислення 
та потенціал як майбутніх фахівців. Наукові керівники (усі доктори наук, професори кафедри, наукова 
спеціальність усіх 08.00.08) сприяють формуванню індивідуальної наукової позиції аспіранта, його свободи у 
виборі напрямів наукових пошуків. Усі керівники залучені до забезпечення навчального процесу та читають 
дисципліни, які відповідають сфері наукових інтересів аспірантів. Вступивши, аспірант має право 
запропонувати тему дисертації.
Періодично проводиться опитування аспірантів згідно «Положення про організацію опитувань студентів, 
викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Опитування здійснюється Центром моніторингу ЛНУ. 
Результати анкетування, проведеного 05.02.2020 р. Центром моніторингу показали 100 % рівень задоволеності  
методами і формами навчання у опитаних аспірантів.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи
Принципи академічної свободи в Університеті включають: особистісний підхід; поширення знань і використання 
результатів наукових досліджень; вибір навчальних дисциплін (перелік у навчальному плані); використання 
сучасних методів навчання та досліджень. Всі методи навчання побудовані на принципі діалогу, що залишає 
аспіранту можливість вибору власного освітнього інтересу та досягнення результату разом із викладачем та 
науковим керівником. Підготовка здійснюється на принципах свободи слова, поширення знань та інформації. 
Здобувачам вищої освіти надається право вибрати тему дисертації з числа визначеної у ОНП тематики або за 
погодженням запропонувати свою ініціативну тему з обґрунтуванням доцільності її розробки. Здобувачі 
публікують тези доповідей, наукові статті, проблематику яких формують самостійно (за необхідності – 
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консультуються із керівниками). 
Застосування в навчальному процесі проблемного, дослідницького,  інтерактивного та дискусійних методів 
навчання не тільки сприяє провадженню аспірантами наукових досліджень, а й надає можливість їх 
представлення під час освітнього процесу, враховуючи специфіку передбачених освітніх компонент (зокрема 
на “Науковому семінарі”). Структура освітніх компонентів наповнюються із врахуванням можливостей 
варіювання інформаційного матеріалу з врахуванням інтересів аспірантів. У навчальному процесі 
спостерігається толерантне ставлення і розуміння між всіма його учасниками, що прописане в посадових 
інструкціях та інших документах. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх 
компонентів *
Інформація про навчальні дисципліни міститься у робочих програмах та силабусах, що розміщені на сайті 
економічного факультету (https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/072-finance). Інформування 
аспірантів про цілі лекційних курсів викладачами здійснюється на першому занятті. Зміст та очікувані 
результати навчання висвітлюються окремо для кожного змістового модуля. У випадку відсутності окремих 
змістових модулів зміст та очікувані результати навчання вказуються протягом першого лекційного або 
практичного заняття. Для оптимізації взаємодії аспіранти отримують контактну інформацію викладача 
(електронну пошту, номер телефону), що дає змогу погодити час для консультацій тощо. 
Щодо підготовки дисертацій, то початково затверджується тема (з числа орієнтовної тематики, підготовленої 
кафедрою, або за пропозицією здобувача із обовязковим обгрунтуванням), план, обговорюється структура, а 
також терміни виконання кожного з розділів (у подальшому це детально відображається у індивідуальному 
плані аспіранта). Аспіранти мають можливість отримати консультації у наукового керівника в режимі он-лайн 
(Viber, Skype тощо), чи попередньо узгодивши час консультації на кафедрі. 
На сайті економічного факультету висвітлюється наступна інформація стосовно навчання: графік організації 
освітнього процесу, розклади сесій, розклад навчання, робочі програми курсів, силабуси, інформація стосовно 
викладачів, наукова діяльність й здобутки та ін. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Підготовка здобувачів вищої освіти за ОНП передбачає поєднання навчального процесу і наукових досліджень 
(освітньої і наукової складових програми), оскільки кінцевий успіх підготовки - це захист дисертацій 
аспірантами. В освітньому процесі наукові дослідження здійснюються у формі підготовки повідомлень на 
практичних заняттях (зокрема в межах дисципліни “Науковий семінар”), проведення наукових семінарів, 
круглих столів, роботи над науковими темами кафедри, виконання індивідуальних завдань під час 
проходження практики.
Підготовка дисертації передбачає розуміння теоретичних основ досліджуваної проблеми, методики наукового 
дослідження,  здатності до самостійної роботи з фаховою науковою літературою, опрацювання 
експериментальних даних. З цією метою навчальним планом передбачено дисципліни «Методологія підготовки 
наукової публікації», «Підготовка науково-інноваційного проекту», «Методологія фінансових досліджень», 
«Філософія фінансів, банківської справи та страхування», «Актуальні проблеми фінансової науки», «Науковий 
семінар» та ін. Ці знання сприяють формуванню науковців, як фахівців із належним рівнем теоретично-
методологічної підготовки. Навчальний план влючає фахові дисципліни, вивчення яких покликане сприяти 
підготовці дисертації й успішному вирішенню наукової проблеми, над якою працює здобувач. Зокрема ОНП 
містить дисципліни, які максимально широко та всеохоплююче ознайомлюють майбутніх фахівців із сферою 
фінансів, банківської справи та страхування (за таким же принципом сформована орієнтовна тематика 
дисертацій). При цьому аспіранти не є перевантаженими, оскільки передбачений достатній обсяг самостійної 
роботи в розрізі дисциплін, а можливість вивчати ті з них, що відповідають інтересам здобувача (проблематиці, 
над якою працює) забезпечується правом вибору освітніх компонент (частка  вибіркових дисциплін - 45 %).
На економічному факультеті регулярно проводяться Міжнародні науково-практичні конференції,  круглі столи, 
інші заходи, учасниками яких є аспіранти. Результати конференцій  опубліковані у збірниках конференції 
(можна ознайомитись в бібліотеці, деканаті факультету та на його сайті). Аспіранти регулярно приймають 
участь у конференціях різного рівня, публікують наукові статті у провідних періодичних виданнях України. 
Активно використовується можливість публікації у фаховому науковому виданні економічного факультету 
“Формування ринкової економіки в Українi”, а також “Вісник Львівського університету. Серія економічна”. На 
кафедрі успішно функціонує ОНП також на магістерському рівні (у 2019 р. випускник програми Сеник О. - 
аспірант кафедри), що формує передумови для успішного навчання й готовність до наукових досліджень уже 
на другому рівні вищої освіти. Майбутні доктори філософії мають змогу бути присутніми на захистах дисертацій 
під час роботи на факультеті спеціалізованої вченої ради (одна із наукових спеціальностей - 08.00.08), що дає 
змогу оптимізувати власні наукові пошуки, наприклад у випадку захисту роботи за дотичною проблематикою. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
Викладачі, що забезпечують підготовку за ОНП “Фінанси, банківська справа та страхування” постійно 
працюють на підвищенням рівня своєї кваліфікації та удосконалюють зміст освітніх компонентів (що 
відображено у робочих програмах дисциплін та силабусах відповідно). Ці оновлення відбуваються із 
врахуванням наукових досягнень, сучасних практик у фінансовій сфері. Суттєво оптимізує цей процес 
використання монографій докторів наук, що викладають дисципліни на програмі, а також підготовлених ними 
навчальних посібників та підручників (детальніше - у переліку публікацій у таблиці 2). Упродовж 2015-2018  рр. 
на кафедрі було захищено 6 докторських дисертацій (усі їх автори забезпечують підготовку на ОНП, в т.ч. є 
науковими керівниками). Наукові здобутки, викладені у них активно використовуються у навчальному процесі.
Тематика дисертацій (орієнтовна) подана у ОНП, однак  аспіранти мають змогу пропонувати теми самостійно 
(за умови обґрунтування) у контексті їхнього бачення актуальних проблем у фінансовій науці з урахуванням 
новацій у законодавстві, фінансовій практиці, зміни підходів у науково-дослідницькій роботі в Україні та за 
кордоном. Зокрема, міжнародні тренди аналізуються на основі проходження стажувань (у 2019 р. доктори 
економічних наук Демчишак Н.Б., Дропа Я.Б., Замасло О.Т та Підхомний О.М., які забезпечують викладання 
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дисциплін професійної підготовки докторів філософії за цією ОНП та керують аспірантами пройшли стажування 
за кордоном (університет м. Зальцбург, Австрія), а Ванькович Д.В. – у Празькому інституті підвищення 
кваліфікації (2017 р.). Одержаний досвід спрямовано на удосконалення системи організації навчального 
процесу та посилення наукової роботи, оскільки наприклад професори Підхомний О.М. та Демчишак Н.Б. є і  
науковими керівниками 5 аспірантів, які одержали корисну інформацію, виходячи із здобутого у австрійському 
університеті досвіду, в частині орієнтації на іноземну наукову літературу та нові інформаційні ресурси, що буде 
використано у їхній дисертаційній роботі. Проф. Підхомний О.М. регулярно залучається як експерт, лектор та 
фахівець до роботи Державної служби фінансового моніторингу України. Одержаний досвід імплементується у 
навчальний процес, зокрема проф. Підхомним О.М. у 2019 р. доповнив курс “Використання міждисциплінарних 
підходів у сфері фінансів, банківської справи та страхування” цікавими темами (Поведінкова економіка в 
системі економічних наук, Теорія ігор в економічних дослідженнях, Теорії біфуркацій та катастроф, 
Фрактальний аналіз, Використання експертних методів у сфері фінансів, Еконофізика). Проф. Демчишак Н.Б. 
доповнив курс “Методологія підготовки наукової публікації” темою “Особливості підготовки статей для 
публікації у виданнях, проіндексованих у Scopus та Web of Science” (як реакція на відповідні зміни). Проф. 
Кульчицький М.І., який 12 років очолював Департамент фінансів ЛОДА, надалі співпрацює із ним, що дає змогу 
враховувати сучасні практики у бюджетній сфері під час викладання дисциплін. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Питання інтернаціоналізації діяльності ЗВО висвітлено у «Положенні про порядок реалізації міжнародних 
проектів, грантів та договорів» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/internationa-cooperation/) та "Стратегії ЛНУ імені Івана Франка" (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf).
Договорами передбачено участь у програмах мобільності (Еразмус +, Версальський університет, Франція) і 
міждержавних вузівських обмінах (Слупський університет, Польща). Аспіранти постійно беруть участь у 
міжнародних науково-практичних конфреренціях. 
Доктори наук, що забезпечують підготовку за ОНП, та аспіранти публікуються у виданнях, проіндексованих 
Scopus/Web of Science. Проф. Демчишак Н., Дропа Я., Замасло О. та Підхомний О. (усі володіють англійською 
мовою), які забезпечують викладання дисциплін на ОНП, пройшли стажування та прийняли участь у 
міжнародному науково-практичному семінарі “Формування економіки знань як базису інформаційного 
суспільства” (університет м. Зальцбург, Австрія, 2019 р.). Проф. Ванькович Д.В. подавав документи на участь у 
міжнародних програмах для викладачів та дослідників. Здобутий досвід та володіння англійською дають змогу 
оптимізувати процес викладання та керівництва аспірантами.
Також функціонує відділ міжнародних зв’язків, надається право на стажування за кордоном, передбачені 
потрібні механізми для інтернаціоналізації. 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень міститься в  
«Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), у “Тимчасовому положенні про 
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), а 
також у робочих навчальних програмах дисциплін, силабусах. 
Для оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в межах навчальних дисциплін здійснюється 
поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється протягом семестру. Він включає: усне та 
письмове опитування, експрес-тестування, оцінку роботи в групах, тестування, захист індивідуальних завдань 
(залежно від специфіки курсу), модульний контроль тощо, що конкретизується у робочих програмах, 
силабусах. 
Для перевірки досягнень програмних результатів навчання пропонуються різнорівневі види завдань. Перевірка 
таких робіт дозволяє оцінити володіння базовими поняттями, основами теорії і практики у системі фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати, що важливо у майбутній професійній діяльності, зокрема у випадку роботи 
науково-педагогічними працівниками. 
Модульний контроль проводиться у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних 
завдань тощо. Проведення модуля дозволяє з’ясувати проблемні питання та розглянути їх на наступних 
заняттях, що сприяє подальшому акцентуванні на мало висвітлених проблемах курсу й у підсумку оптимізує 
рівень досягнення програмних результатів аспірантами. 
Можливість проведення самоконтролю з боку аспіранта передбачена навчально-методичними матеріалами: 
підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача. Так, при вивченні 
курсу «Методологія підготовки наукової публікації» різнорівневі запитання та завдання для самоконтролю 
містяться в низці рекомендованих підручників та навчальних посібників, що, зважаючи на складність, 
різноплановість та разом з тим важливість цього курсу дозволяє аспірантам самостійно здійснювати контроль. 
Підсумковий контроль включає екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю. 
Екзаменаційні білети зазвичай містять різнорівневі види завдань: вибір правильних відповідей із 
запропонованих, тестові запитання відкритого типу, описові завдання тощо (конкретизовано у робочих 
програмах, силабусах). 
Порядок оцінювання навчальних досягнень здійснюється відповідно до ЄКТС. Водночас заміри залишкових 
знань аспірантів можуть проводитися у системі MOODLE згідно наказу ректора. 
Такі підходи сприяють тому, що навчальні досягнення аспірантів оцінюються регулярно і об’єктивно з 
використанням чітких й оприлюднених критеріїв та зрозумілих для аспірантів форм контролю. 
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Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Форми контролю успішності визначаються програмами навчальних дисциплін. Аспіранти інформуються про ці 
контрольні заходи заздалегідь викладачами, а також на сайті економічного факультету. Викладачі обирають 
контрольні заходи з огляду на специфіку освітніх компонент та з позицій мінімізації суб’єктивності в 
оцінюванні, зокрема використовуються тести. Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів 
забезпечується завдяки визначенню чіткого розподілу балів у різних формах контролю, що деталізується у 
робочій програмі. Перелік питань, які виносяться на підсумковий контроль оприлюднюються заздалегідь, вони 
обговорюються, всі неточності усуваються на заняттях або консультаціях. Розподіл балів та критерії 
оцінювання доводяться до відома аспірантів на перших заняттях. Форми контрольних заходів та критерії 
оцінювання регламентується в «Положенні про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), а також у “Тимчасовому 
положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені 
Івана Франка”(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). 
Кожен аспірант має індивідуальний план, чим забезпечується чіткість і зрозумілість контрольних заходів, так 
як у ньому вказується, чи досягнуто планових показників у навчанні та науковій роботі (відповідно аспірант 
може бути атестований або неатестований). 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
До початку кожного навчального року робочі програми навчальних дисциплін, які містять інформацію про 
форми контрольних заходів та критерії оцінювання, та силабуси  розміщуються на електронній сторінці 
факультету, на ній також розміщуються графіки навчального процесу, графіки проведення контрольних 
заходів. Розклад екзаменів доводять до відома викладачів та аспірантів не пізніше, ніж за місяць до початку 
екзаменаційної сесії (пунккт 3.10 Положення про організацію освітнього процесу в Львівському національному 
університеті імені  І. Франка). 
Загалом критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в університеті визначені в 
«Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), а також у “Тимчасовому 
положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).
Викладачі на першому занятті ознайомлюють аспірантів із формами контрольних заходів та критеріями 
оцінювання, враховуючи специфіку відповідних освітніх компонентів.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?
Затвердженого стандарту вищої освіти для третього рівня немає.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів у Львівському національному університеті врегульована у   
«Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), у “Тимчасовому положенні про 
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), у 
«Положенні про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf.
 За бажанням кожен викладач та аспірант має можливість з ним ознайомитися. 
Доступність для учасників освітнього процесу забезпечується наявністю цих Положень на сайті Університету, а 
також інформуванням викладачами про процедуру проведення контрольних заходів на початку вивчення 
конкретної дисципліни.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури запобігання 
та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних процедур на ОП
Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, 
підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації, єдиними критеріями, оцінюванням результатів 
навчання із використанням тестових завдань. Можливий конфлікт інтересів врегульовується «Положенням про 
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), а також “Тимчасовим положенням 
про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).
Також з метою врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті створено «Комісію з питань етики та 
професійної діяльності» (http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка реалізує свої повноваження 
відповідно до Положення. 
У випадку виявлення конфлікту інтересів можлива заміна екзаменатора, або прийом іспиту 2-3 особами за 
рішенням завідувача кафедри (в т.ч.  і прийом в присутності завідувача). Загалом конфлікт інтересів 
вирішується послідовно на наступних рівнях: кафедра, деканат, ректорат та комісія з питань етики. 
Конфлікт між науковим керівником та аспірантом вирішується в межах процедур, передбачених у нормативних 
документах університету (зокрема, можлива заміна керівника).
У 2016-2020 рр. конфлікту інтересів не виникало.
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Процедура повторного проходження контрольних заходів здобувачів вищої освіти за ОНП «Фінанси, банківська 
справа та страхувнаня» здійснюється згідно «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf), а також “Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка” 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).  Водночас порядок повторного 
вивчення деталізовано в «Положенні про порядок повторного вивчення окремих дисциплін)» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf).
В цілому в університеті повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: 
перший раз викладачу, другий – комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету у складі: 
завідувача кафедри, викладача, який проводив заняття з даної дисципліни та викладача дисципліни, який не 
проводив заняття. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів урегульовані у «Положенні 
про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), а також “Тимчасовому положенні 
про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка”(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).
У разі, якщо аспірант не погоджується з оцінкою, яку отримав під час семестрової підсумкової атестації, він має 
право в день оголошення результатів підсумкового оцінювання звернутися в деканат факультету з 
відповідною апеляційною заявою. Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою аспіранта на ім'я 
декана факультету, який скликає апеляційну комісію. До складу апеляційної комісії зокрема входять: голова – 
декан факультету, заступник декана факультету, на якому навчається аспірант, завідувач кафедри, за якою 
закріплена дисципліна, викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав участь в проведенні 
цього семестрового контролю. 
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання. 
Аспірант, який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви. 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюються «Положенням про забезпечення 
академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).
Положення є складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти та 
якості освітньої, наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності та розроблено з метою підвищення рівня 
освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики та запобігання академічному плагіату у ЛНУ 
імені Івана Франка. Дія Положення поширюється на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, 
студентів, аспірантів, докторантів та інших учасників освітнього процесу та наукової діяльності університету, а 
також здобувачів наукового ступеня з інших установ, які подають до захисту дисертаційні роботи на 
спеціалізованих вчених радах університету, публікують свої праці у виданнях університету, є стейкхолдерами 
університету. 
Також  в університеті розроблений кодекс академічної доброчесності  й декларація академічної доброчесності 
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/) (остання підписана з аспірантами, що 
готуються за ОНП “Фінанси, банківська справа та страхування” у присутності науково-педагогічного колективу 
на засіданні кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту 05.02.2020 р. 
(https://www.facebook.com/financelnu/photos/pcb.556049211668753/556048585002149/?type=3&theater).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної 
доброчесності?
З метою перевірки робіт (монографій, підручників, посібників, статей, дисертацій, магістерських, курсових 
робіт, звітів з практик, рефератів тощо) учасників освітнього процесу на наявність плагіату Університет 
забезпечує доступ до платформ з наданням відповідних сервісів (зокрема платформа Unicheck – 
https://unicheck.com/uk-ua). Для технічного забезпечення діяльності цієї платформи призначають відповідальну 
особу в університеті, яка безпосередньо взаємодіє з надавачем зазначених вище послуг, створює відповідні 
профілі для відповідальних осіб на факультетах, проводить консультації, навчання тощо. 
За поданням декана призначають відповідальну особу, яка забезпечує технічну перевірку робіт на наявність 
плагіату у відповідних підрозділах. Загальну організацію перевірки робіт щодо наявності плагіату здійснює 
завідувач кафедри. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Популяризація академічної доброчесності забезпечується тим, що її стандарти регулюються «Положенням про 
забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), водночас розроблений кодекс й декларація академічної 
доброчесності.
Для формування культури академічної доброчесності завідувач кафедри (водночас гарант за цією ОНП) 
проводить комплекс заходів, а саме:
- проведення для аспірнатів перших курсів ознайомчих бесід про їх відповідальність за недотримання 
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академічної доброчесності;
- впровадження в освітні програми компонентів, які забезпечують набуття учасниками освітнього процесу 
відповідних компетентностей (наприклад у процесі викладання “Методології підготовки наукової публікації” у 
зв’язку із її специфікою постійно акцентується на академічній доброчесності при підготовці різних публікацій);
- формування завдань для навчальних робіт з використанням педагогічних інновацій, що сприяють розвитку 
творчого підходу до їхнього виконання (в залежності від специфіки дисциплін);
- ознайомлення учасників освітнього процесу та наукової діяльності з Положенням на зустрічах й розширених 
засіданнях кафедри (з метою популяризації була підписана декларація академічної доброчесності з 
аспірантами, що готуються за ОНП, у присутності науково-педагогічного колективу на засіданні кафедри 
05.02.2020р. (https://www.facebook.com/financelnu/photos/pcb.556049211668753/556048585002149/?
type=3&theater).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Вчені ради факультетів відповідальні за перевірку магістерських, курсових робіт, звітів з практик, статей до 
видань університету, монографій, підручників, навчальних посібників, а також дисертацій.
У разі незгоди з результатами перевірки на плагіат автор роботи має право на апеляцію. Апеляцію подає 
особисто автор роботи на ім’я ректора університету впродовж трьох робочих днів після оголошення 
результатів перевірки. 
За дорученням ректора Комісія з питань етики та професійної діяльності розглядає справи щодо порушення 
академічної доброчесності учасником освітнього процесу, а також протягом 10 робочих днів розглядає 
апеляційну справу. 
До основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої освіти належать: 
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік); 
- неатестація аспіранта;
- повторне проходження відповідного освітнього компонента ОНП; 
- відрахування із закладу вищої освіти; 
- позбавлення стипендії; 
- позбавлення наданих закладом вищої освіти пільг з оплати за навчання; 
- призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові контрольні 
роботи, тести тощо); 
- внесення до реєстру порушників академічної доброчесності 
Після внесення відповідних змін у нормативно-правову базу у грудні 2019 р. в Україні  університет отримав 
можливість відраховувати за академічну недоброчесність здобувачів вищої освіти, в тому числі й аспірантів. 
Приклади відповідних ситуацій за цією ОНП відсутні. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Для забезпечення необхідного рівня професіоналізму під час проведення конкурсного добору викладачів ОНП 
діє «Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 
ЛНУ імені Івана Франка», згідно якого створюються конкурсні комісії для перевірки відповідності поданих 
претендентами документів вимогам (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/personnel/).  Процедура конкурсного добору зосереджена на відборі професійних кадрів, 
що зокрема забезпечується пунктами 4.6, 4.7 та 4.8. Згідно пункту 4.6. претенденти проводяться відкриті 
лекції в присутності науково-педагогічних працівників кафедри. Згідно пункту 4.7. здійснюється обговорення їх 
професійної кваліфікації та педагогічної підготовки. Згідно пункту 4.8. підсумовуються всі докази 
професіоналізму та відповідної кваліфікації претендентів і висновки передаються на розгляд конкурсної комісії.  
Наступні заходи - при розподілі навантаження на кафедрі для залучення кращих викладачів на ОНП - 
передбачають наявність відповідного наукового рівня, навчально-методичної літератури, сертифікатів 
стажування у претендентів тощо.
Високий рівень професіоналізму забезпечується, зокрема тим, що дисципліни читаю доктори наук (наукова 
спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), професори кафедри, четверо з яких успішно пройшли 
стажування за кордоном у 2019 р. в університеті м. Зальцбург, Австрія, а один – у Празькому інституті 
підвищення кваліфікації (2017 р.).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до організації 
та реалізації освітнього процесу
Конкретними прикладами є залучення роботодавців на основі договорів про співпрацю між Університетом і 
Львівським державним університетом внутрішніх справ, Департаментом фінансів ЛОДА, Рахунковою палатою. 
Напрямами співпраці є взаємна участь у формуванні тем дисертацій, програм практик та окремих курсів, 
долучення до оновлення ОНП шляхом подання пропозицій щодо освітніх компонентів.
Одержано  рецензії на ОНП із пропозиціями від таких роботодавців, як: 1) д.е.н., доцент, декан факультету 
управління та економічної  безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ  І.О. Ревак; 2) 
начальник Територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та 
Тернопільській областях, д.е.н., доцент, Заслужений економіст України В.Ф. Піхоцький.
Кафедра залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців, 
зокрема тих, з якими були укладені договори про співпрацю (зокрема Демківа О.І., Піхоцького В.Ф.,  Ревак І.О. 
(приклади конкретизовано у наступному пункті)).
Також 5.02.2020 р. було проведено розширене засідання кафедри, на яке було запрошено представників 
роботодавців, з якими організована спрівпраця, де було розглянуто зазначені вище і інші пропозиції. За 
результатми обговорення прийнято рішення врахувати ці пропозиції при оновленні ОНП й розробці нового 
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навчального плану у 2020 р. в частині нових дисциплін та розширення орієнтовної тематики дисертацій 
(протокол № 8).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП 
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Кафедра залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців, 
зокрема тих, з якими були укладені договори про співпрацю. Зокрема в І семестрі 2019-2020 н.р. були 
прочитані лекції такими відомими професіоналами-практиками, які водночас мають наукові ступені, вчені 
звання й державні нагороди, відтак глибше розуміють специфіку підготовки докторів філософії (є 
представниками роботодавців, з якими налагоджена співпраця), як: 1) Демківим О.І., директором департаменту 
фінансів ЛОДА, к.е.н., доцентом, Заслуженим економістом України на тему “Бюджетна децентралізація” в 
межах курсу “Актуальні проблеми фінансової науки”; 2) Піхоцьким В.Ф., начальником Територіального 
управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях, д.е.н., 
доцентом, Заслуженим економістом України на тему “Використання методів статистичного аналізу в фінансах, 
банківській справі та страхуванні” з навчальної дисципліни “Використання міждисциплінарних підходів у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування”. Також в І семестрі 2019-2020 н.р. в межах курсу “Методологія 
підготовки наукової публікації” була прочитана лекція д.е.н., доцентом, деканом факультету управління та 
економічної  безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ (з цим ЗВО підписано договір про 
співпрацю) І.О. Ревак на тему: “Особливості підготовки статей для публікації у виданнях, проіндексованих у 
Scopus та Web of Science”. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння
ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів системою професійної та фінансової мотивації. Професійний 
розвиток забезпечується проходженням стажування, в т.ч. закордонного (зокрема у 2019 р. стажування в 
Австрії (університет м. Зальцбург) пройшли проф. Демчишак Н., Дропа Я., Замасло О. та Підхомний О. – усі 
викладають на ОНП), проведенням міжнародних наукових конференцій. Викладачі ОНП постійно опонують 
кандидатські й докторські дисертації у провідних ЗВО України, беруть участь у міжнародних конфреренціях та 
семінарах (наприклад, зазначені вище викладачі прийняли участь у міжнародному науково-практичному 
семінарі “Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства” в Австрії). Ряд викладачів 
володіють англійською мовою на рівні В2. 
У підрозділі “Інститут післядипломної та до університетської освіти” забезпечується підготовка та 
перепідготовка фахівців на сертифікованих курсах, курсах підвищення кваліфікації. Оволодіння комп’ютерною 
грамотністю забезпечують комп’ютерні курси (http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy), що формують вміння 
роботи в системі LMS Moodle, Google Forms, Prezi (http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti). 
Курси з вивчення іноземних мов в Інституті створені на базі Центру неперервної освіти та Лабораторії 
інформаційних технологій (http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources). 
Організовано курси з удосконалення науково-педагогічної майстерності. Укладено низку багатостронінніх й 
двосторонніх угод про співпрацю.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Система заохочення викладачів деталізована у «Положенні щодо системи матеріального і морального 
заохочення викладачів або інших форм стимулювання» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/awards/). 
Система професійної мотивації охоплює відзнаки кращих працівників подякою, грамотою ректора (низка 
відзнак є у гаранта ОНП). 
Працівники фінансово стимулюються згідно розроблених положень (про мотиваційний фонд, про преміювання 
працівників, докторантів, аспірантів і студентів за наукові здобутки, про Відзнаку «Медаль Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). Передбачене преміювання за публікацію 
статей у виданнях, проіндексованих  у  Scopus / Web of Science, надбавки за читання лекцій англійською мовою, 
премії за кращі посібники й підручники, монографії, за вчасні захисти для аспірантів і їх наукових керівників.
Відділ міжнародних зв’язків організовує для викладачів навчання і стажування за різними програмами (діють 
угоди з університетами 59 країн (http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-
action-1/)). Внутрішнє стажування у формі тренінгів забезпечується Інститутом післядипломної освіти та 
доуніверситетської підготовки (http://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya). Кожен викладач зобов’язаний 
не рідше, ніж раз в 5 років проходити підвищення кваліфікації (значна частина викладачів на ОНП пройшли 
закордонне стажування у ЗВО Європи).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
На факультеті є переносні мультимедійні системи, частина аудиторій забезпечено мультимедіа, функціонує 
комп’ютерна лабораторія із 4 класами. Також є спеціально обладнана аудиторія, в якій відбуваються захисти 
дисертацій. Комп’ютери, що використовуються у навчальному процесі мають доступ до мережі Інтернет. 
Загалом за потреби для аспірантів можуть бути використані гуртожитки університету. 
В університеті функціонує 14 їдалень, 6 актових залів, 11 спортивних залів, 1 плавальний басейн, 1 стадіон та 9 
спортивних майданчиків. Приміщення університетської бібліотеки формують 25 читальних залів на 794 
посадкових місць. В бібліотеці функціонує Електронний каталог і відкритий доступ в мережі WІ-FI (останній – в 
цілому факультеті). Функціонує також бібліотека економічного факультету, фонди якої щороку оновлюються 
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новими надходженнями. 
Фінансування ОНП здійснюється в межах кошторису університету (усі аспіранти на цій ОНП навчаються за 
бюджетні кошти, але передбачена можливість навчання на заочній формі, однак лише на платній основі). 
Кошти розподіляються на такі статті: оплата праці, в тому числі викладачам, що забезпечують викладання за 
ОНП, матеріально-технічне забезпечення та обслуговування, оновлення фондів бібліотеки факультету, оплату 
комунальних послуг тощо. Навчально-методичне забезпечення орієнтовне на досягнення визначених ОНП 
цілей й програмних результатів навчання, що підтверджується змістом програм і силабусів з освітніх 
компонентів.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?
Здобувачі можуть використовувати аудиторії та приміщення актових залів (6), навчальний телерадіоцентр для 
проведення досліджень (опитування, експерименти). Навчальні центри іноземних мов і культур дають 
можливість розвивати мовні навички. (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/training-centres-studios-
complexes/). Спорткомплекс (11 спортзалів, плавальний басейн, 1 стадіон, 9 спортивні майданчиків) надає 
умови для фізичних тренувань (https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/).  Для сприяння естетичному 
розвитку, організації культурного дозвілля в Університеті діє Центр культури та дозвілля 
(https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/). В Університеті працює три їдальні та дев’ять буфетів 
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/canteens/). Здобувачі мають можливість долучитись до роботи 
Психологічної служби (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu) як платформи для 
досліджень та впровадження наукових результатів. На розвиток умінь будувати кар’єру спрямовані заходи 
Відділу розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua/).
Здобувачі можуть виступити, здобути досвід ведення секції на щорічній Всеукраїнській науковій конференції 
для студентів, аспірантів та молодих вчених.
Інформацію про свої потреби та інтереси здобувачі надають в  індивідуальних та групових бесідах, опитуваннях 
Центру моніторингу (https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/).

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
У Львівському національному університеті імені Івана Франка розроблені та затверджені інструкції й інші акти з 
охорони праці, що діють у межах структурних підрозділів та встановлюють правила виконання робіт і 
поведінки на території академії, у навчальних приміщеннях, робочих місцях. – Режим доступу до докум. – 
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/.
Освітнє середовище Львівського національного університету імені Івана Франка є безпечним для життя і 
здоров’я здобувачів ступеня доктора філософії, що забезпечується діяльністю комплексу підрозділів ступеня 
доктора філософії, до яких входять: відділ охорони праці, служба пожежної безпеки, відділ з питань 
надзвичайних ситуацій тощо.
У Львівському університеті для підтримки психічного здоров’я здобувачів створено та функціонує Психологічна 
служба університету. – Режим доступу до сайту служби. – https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-
university-units/psychological-service/. Основні форми роботи Психологічної служби: індивідуальні психологічні 
консультації; пізнавальні зустрічі на психологічну тематику; соціально-психологічні тренінги; тестування 
особистісних якостей; співпраця з порадниками академічних груп; проведення актуальних психологічних 
досліджень.
Всі заходи, які вживає Львівський університет з метою підтримки психічного здоров’я здобувачів вищої освіти, є 
ефективними.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки 
здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою 
відповідно до результатів опитувань?
Координує надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки і інформації деканат 
факультету. Усі довідки з інших служб університету надаються централізовано через деканат, що 
забезпечують методисти. Інформація до аспірантів доноситься через інформаційну дошку, сайт факультету, а 
також соціальні мережі. Аспіранти постійно комунікують із відділом аспірантури і докторантури, можуть 
отримати потрібну інформацію на випусковій кафедрі. 
Аспіранти мають можливість контактувати з потенційними роботодавцями (http://www.lnu.edu.ua/forum-karjery/).  
Особлива увага акцентується на організаційній, інформаційній та консультативній підтримці аспірантів 
науковими керівниками з метою оптимізації процесу підготовки дисертацій, а також задля уникнення проблем 
стресу й відірваності аспірантів у зв’язку із специфікою підготовки. Керівники постійно контактуються з 
аспірантами, в тому числі через соціальні мережі, Viber тощо.
Соціальна підтримка здобувачам вищої освіти надається також студентським відділом Університету, який 
координує процедури призначення та позбавлення академічних і соціальних стипендій 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/) та здійснює інші повноваження передбачені відповідним положенням 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf).
Здобувачі вищої освіти мають можливість комунікувати із студентським самоврядуванням 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/), яке діє відповідно до положення (https://students.lnu.edu.ua/self-
government/regulation/), приймати участь у їх засіданнях, тим самим висувати свої пропозиції та ідеї на розгляд. 
В Університеті діє також Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, що є 
складовою громадського самоврядування. Вказане товариство сприяє розвитку науки, зростанню 
зацікавленості до наукової роботи у молодіжному середовищі, забезпечує захист прав та інтересів осіб, які 
навчаються та/або працюють у питаннях наукової діяльності, сприяє підтримці наукових ідей, інновацій та 
обміну знаннями і у своїй діяльності керується положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf).
Значну підтримку для здобувачів надає Первинна профспілкова організація студентів, метою діяльності якої є 
захист прав та інтересів здобувачів (http://ppos.lnu.edu.ua/).
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Особливу соціальну підтримку отримують здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 
піклування, особи з їх числа, а також здобувачі, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 
батьків, здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи. Університет звільняє від оплати за проживання в гуртожитках 
здобувачів, які належать до цієї категорії (http://studviddil.lnu.edu.ua/). Для аспірантів доступний і юридичний 
відділ, що консультує з правових питань. 
Результати опитування показали 100 % рівень задоволеності аспірантів консультативною підтримкою, на 
такому ж рівні також задоволеність можливостями комунікації з викладачами на ОНП. 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП (якщо 
такі були)
Достатні умови, серед іншого, регламентуються Статутом, п. 10.19. (Особи, які навчаються в Університеті, 
мають право на: (п. 10.19.20) академічну відпустку (за станом здоров’я, призовом на військову строкову 
службу, сімейними обставинами) або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав; (п. 10.19.27) 
спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно 
до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності) та положенням про організацію 
освітнього процесу  (п. 11.6. Здобувач має право на перерву (академічну відпустку) у навчанні у зв'язку з 
обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої програми (за станом здоров'я, призовом на строкову 
військову службу, сімейними обставинами).
Для забезпечення доступності навчальних корпусів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення приміщення спеціально обладнані (пандусами - головний корпус, де забезпечується освітній процес, 
окремі корпуси - ліфтами, корпуси та гуртожитки - спеціальними сходовими клітками, дверними прорізами). На 
сайті Університету є інформація про умови доступності (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-
dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/). Для доступу до 
аудиторного фонду є мобільний сходовий підйомник PTR-130.
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» 
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи 
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином забезпечується 
їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? Якою є 
практика їх застосування під час реалізації ОП?
Освітня діяльність університету базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, 
справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації, відкритості та 
прозорості.
Керівництво ЛНУ імені Івана Франка, керівники структурних підрозділів проводять внутрішні інформаційні та 
просвітницькі кампанії, спрямовані на підвищення рівня обізнаності трудового колективу та здобувачів освіти 
щодо попередження дискримінації та сексуальних домагань.
В Університеті діє комісія з питань етики та професійної діяльності,  
https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка покликана вирішувати конфліктні ситуації, надавати 
експертні оцінки неетичних дій, розробляти рекомендації щодо підвищення етичності членів університетської 
спільноти, сприяти формуванню етичного організаційного клімату. Порядок подання та розгляду заяв 
передбачено п. 5 Положення про комісію з питань етики і професійної діяльності Львівського національного 
університету Імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). 
Порядок вирішення конфліктних ситуацій в Університеті вирішується на декількох рівня: університетський (на 
рівні ректора, проректорів (відповідно до розподілу функціональних обов’язків) комісією з питань етики та 
професійної діяльності університету; факультетський (на рівні декана та заступників (відповідно до розподілу 
функціональних обов’язків) та кафедральний (на рівні завідувача кафедри) (п. 5.4 Положення про комісію з 
питань етики і професійної діяльності Університету), (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/07/regfac_philosophy.pdf; https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_department.pdf)
Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) передбачено порядок 
апеляції (п. 6), яку може подати автор роботи у випадку незгоди з результатами перевірки на плагіат. Пунктом 
7 зазначеного Положення передбачено відповідальність за порушення академічної доброчесності і 
працівниками Університету, і здобувачами вищої освіти.
Повідомити про етичні порушення здобувачі можуть через звернення на телефон довіри (в період сесії) чи 
написати на поштову скриньку (dovira_lnu@ukr.net) (https://www.lnu.edu.ua/telefon-doviry/), чи уповноваженій 
особі з питань запобігання та протидії корупції – Ірина Іваночко. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет
Питання процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичності перегляду розкрито в 
«Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-
yakosti.pdf) та в «Положенні про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету 
імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
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ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Після першого випуску докторів філософії за ОНП у 2020 р. планується оновлення ОНП та складання нового 
навчального плану. Водночас розглядається проект відповідного стандарту вищої освіти 072 “Фінанси, 
банківська справа та страхування” (доктор філософії), прийняття якого створить передумови для перегляду 
ОНП (пропозиції до нього було надано МОН гарантом цієї ОНП проф. Крупкою М.І., що здійснював фахову 
експертизу проекту). Також це буде відбуватись із врахуванням результатів опитувань аспірантів кафедри 
фінансів, грошового обігу і кредиту, одержаних рецензій на ОНП, зауважень й пропозицій щодо її 
удосконалення, що були сформульовані, зокрема за результатми обговорення на розширених засідання 
кафедри, на які були запрошені представники роботодаців (з якими укладено договори про співпрацю), 
аспіранти, колишні аспіранти (шо успішно захистили кандидатські дисертації й працюють у різних ЗВО), 
студенти-магістри кафедри (які навчаються як за ОНП, так і за двома ОПП в межах спеціальності 072 “Фінанси, 
банківська справа та страхування”) (деталі зафіксовано у відповідних протоколах засідань кафедри № 7 та № 8 
від 21.01 та 05.02 2020 р. відповідно).
Водночас викладачі, що забезпечують підготовку за ОНП “Фінанси, банківська справа та страхування” постійно 
удосконалюють зміст освітніх компонентів (що відображено у робочих програмах дисциплін та силабусах 
відповідно). Ці оновлення відбуваються із врахуванням наукових досягнень, сучасних практик у фінансовій 
сфері та відповідно до потреб ринку праці.
Наприклад, проф. Підхомний О.М. у 2019 р. доповнив курс “Використання міждисциплінарних підходів у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування” цікавими темами (Поведінкова економіка в системі економічних 
наук, Теорія ігор в економічних дослідженнях, Теорії біфуркацій та катастроф, Фрактальний аналіз, 
Використання експертних методів у сфері фінансів, Еконофізика). Проф. Демчишак Н.Б. доповнив курс 
“Методологія підготовки наукової публікації” темою “Особливості підготовки статей для публікації у видання, 
проіндексованих у Scopus та Web of Science” (як реакція на відповідні зміни у нормативно-правовій базі) (зміни 
відображено у силабусах зазначених навчальни дисциплін, підготовлених у 2019 р.). 
Рекомендації кафедри за необхідності подаються на раду факультету для розгляду. Питання зміни ОНП 
розглядається на Вченій раді економічного факультету, а у випадку позитивного рішення - на Вченій раді 
університету.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП
Здобувачі беруть активну участь у перегляді програм через рекомендації щодо вдосконалення освітніх 
компонентів, про що вони можуть висловити свою думку під час аудиторних занять, на засіданні кафедри, 
зокрема це стосується аспірантів. Майбутні доктори філософії, які зараз навчаються на ОНП, мали змогу також 
обирати теми дисертацій (із належним обгрунтуванням). Наукові інтереси й орієнтири аспірантів будуть 
враховані після їх обговорення на засіданні кафедри. Також, 21.01.2020 р. на розширеному засіданні кафедри у 
процесі спілкуванні зі здобувачами наукового ступеня доктора філософії було виявлено інтереси та побажання 
щодо змісту освітніх компонент й розширення орієнтовної тематики дисертацій. Було запрошено аспірантів (що 
навчаються за програмою доктора філософії), а також колишніх аспірантів, що успішно захистили 
кандидатську дисертацію й магістрів, що навчаються за освітньо-науковою та за двома освітньо-профеійними 
програмами (як потенційних аспірантів). Результати проведеного обговорення були зафіксовані у протоколі 
засідання (№ 7) та будуть враховані у процесі оновлення ОНП у 2020 р. після першого випуску. Підтвердженням 
врахування позиції аспірантів у попередні роки є зміни у робочих програмах дисциплін та силабусах у 2017-
2019 рр.
Аспіранти представлені в керівних органах факультету та університету, зокрема, у Вчених радах, які 
розглядають та затверджують ОНП, є учасниками наукових семінарів кафедри, членами Економічного 
наукового клубу, що функціонує на факультеті.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП
Студентське самоврядування бере активну участь у розгляді й затвердженні програм. Зокрема, свої 
рекомендації вони пропонують через представників студентів й аспірантів у Вченій раді факультету та 
університету, за підсумками засідань й обговорення на яких власне й затверджуються програми, зокрема ця 
ОНП. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості
Для забезпечення якості підготовки започатковано співпрацю з роботодавцями, зокрема із провідними ЗВО 
Львова і фінансовими органами у Західній Україні (з окремими підписані договори). У процесі співпраці 
відбуваються консультації щодо визначення тем дисертацій з метою наближення змісту підготовки до потреб у 
відповідних працівниках цих установ-підписантів договорів. Представники роботодавців подають свої 
рекомендації, щодо вдосконалення освітніх компонент. Зокрема, у отриманих  рецензіях на ОНП було 
зазначено такі пропозиції: 1) рекомендувати акцентувати увагу при формуванні тематики дисертацій на 
дослідженнях із проблем розвитку фінансового забезпечення й регулювання інноваційних процесів (д.е.н., 
доцент, декан факультету управління та економічної  безпеки Львівського державного університету внутрішніх 
справ  І.О. Ревак); 2) включити у навчальний план дисципліну “Фінансовий моніторинг та національна оцінка 
ризиків нелегальних операцій” (начальник Територіального управління Рахункової палати по Львівській, 
Волинській, Рівненській та Тернопільській областях, д.е.н., доцент, Заслужений економіст України В.Ф. 
Піхоцький).
5.02.2020 р. - проведено розширене засідання кафедри, на яке запрошено представників роботодавців, де було 
розглянуто зазначені вище і інші пропозиції. За результатами обговорення ухвалено рішення врахувати 
пропозиції при оновленні ОНП та складанні навчального плану у 2020 р. в частині нових дисциплін й 
розширення орієнтовної тематики дисертацій (протокол № 8).
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Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
За ОНП випуск буде у 2020 р. Для збирання інформації про випускників створено «Відділ розвитку кар’єри та 
співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка». Важливі події та заходи, які організовує 
відділ, на яких зустрічаються працедавці, студенти, аспіранти та викладачі - це Дні кар’єри ЄС, Форуми 
кар’єри, Кар’єрні марафони та інші заходи і тренінги, до яких долучаються працедавці, «Майстерня кар'єри». 
Додаткова інформація щодо працевлаштування випускників збирається й аналізується працівниками кафедри 
фінансів, грошового обігу і кредиту шляхом інтерв’ю на основі бази контактів із випускниками (зокрема 
йдеться про підготовлених кандидатів і докторів наук, що захистились на спецраді під головуванням гаранта 
ОНП Крупки М.І.). Аналогічна практика буде застосована і щодо докторів філософії починаючи із осені 2020 р. 
При цьому колишні аспіранти кафедри працюють у провідниках ЗВО України, окремі з них займають керівні 
посади, налагоджена співпраця в частині конкретних договорів (додаються), залучення до участі у різних 
наукових заходах тощо (днях кар’єри, презентаціях, конференціях). Зокрема, колишні аспіранти кафедри були 
запрошені на розширене засідання кафедри 05.02.2020 р. (конкретизовано у протоколі № 8).
Ще одним напрямком співпраці з випускниками є створена «Асоціація випускників ЛНУ», яка дає змогу 
посилити взаємодію випускників з університетом. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення якості ЗВО 
відреагувала на ці недоліки?
Внутрішнє забезпечення якості ОНП забезпечується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення 
якості у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf ). 
Система забезпечення якості забезпечує реагування на виявлені недоліки в ОНП та освітній діяльності. 
Зокрема, 5.02.2020 р. Центром моніторингу було проведено опитування аспірантів, результати якого (в т ч. 
виявлені недоліки) будуть враховані під час роботи над новим начальним планом й оновленням ОНП у 2020 р. 
(деталізовано у Звіті за результатами опитування).
На засіданнях кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту періодично заслуховувались і затверджувались 
програми нормативних і вибіркових дисциплін. Викладачами вносились зміни до програм курсів, окремі з них 
були наповнені новою тематикою лекцій тощо (ці зміни відображені у робочих програмах та силабусах). 
Здійснювані на кафедрі і факультеті заходи дозволяють внести корективи в освітній процес, у підходи до 
оцінювання знань аспірантів, а також до удосконалення методів викладання. Значна роль у реагуванні на 
недоліки в ОНП належить Вченим радам факультету та університету. 
Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту постійно працює над усдоконаленням наукової складової ОНП, 
зокрема над орієнтовною тематикою дисертаційних робіт з урахуванням передового європейського досвіду, 
зокрема здобутого викладачами кафедри за результатами стажування за кордоном (в т.ч. стажування 
чотирьох докторів наук, професорів кафедри в університеті м. Зальцбург в Австрії, а також проф. Ваньковича 
Д.В. у Празькому інституті підвищення кваліфікації). Кожного року, коли відбувається затвердження теми 
дисертації аспіранту-вступнику на кафедрі проходить обговорення кількох варіантів пропонованої ним 
проблематики для дослідження (за належного обгрунтування). Це дає змогу виявити інтереси майбутніх 
здобувачів освітньо-наукового ступеня, співставити їхнє бачення з орієнтовною тематикою дисертаційних 
робіт, пропонованою у ОНП. У цьому контексті кафедра перманентно виявляє певні недоліки, однак вони 
головно по’язані із необхідністю модернізації цієї тематики у контексті сучасних  трендів у фінансовій науці й 
практиці, що буде зроблено під час роботи над оновленням ОНП і навчальних планів у 2020 р. Водночас така 
модернізація як реакція відбувається по суті щороку під час вибору аспірантами нових актуальних тем.
Також проходження атестації аспірантами та їхнє звітування про виконану роботу є основою для аналізу 
ефективності ОНП гарантом, розробниками програми та колективом кафедри фінансів, грошового обігу і 
кредиту.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» проходить акредитацію  вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП на таких етапах:
1. Обговорення та затвердження ОНП кафедрою. Кафедра повинна перевірити, чи розроблена програма є 
збалансованою, чи кредити присвоєно раціонально, чи аспіранти здатні завершити окремі дисципліни та всю 
ОНП, чи відповідає ОНП стандартам вищої освіти.
2. Обговорення та затвердження ОНП Вченою радою факультету. До складу Вченої ради факультету входять 
науково-педагогічні працівники факультету, представники студентського уряду, аспіранти. Вчена рада 
факультету здійснює перевірку відповідності ОНП усім вимогам. Позитивне рішення є підставою для передачі 
матеріалів на розгляд Вченої ради Університету.
3. Обговорення та затвердження ОНП Вченою радою Університету.
При коригуванні ОНП враховується також опитування аспірантів, викладачів, випускників та роботодавців 
стосовно якості освітнього процесу, що регламентується «Положенням про організацію опитування студентів, 
викладачів, випускників та роботодавців стосовно якості освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf ).
Зокрема, 21.01.2020  р. відбулось розширене засідання кафедри, на яке були запрошені аспіранти ОНП, 
студенти-магістри, як потенційні вступники на цю ОНП, колишні аспіранти), а на засіданні 05.02.2020 р. були 
присутні роботодавці (конкретні пропозиції за результатами обговорення якості ОНП деталізовано у протоколі 
№ 7 та 8 засідання).
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Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Концептуалізація політики із забезпечення якості ОНП у моделі системи забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти (http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/qa-
model.pdf). 
Структурними підрозділами, що відповідають за внутрішню систему забезпечення якості, є центр забезпечення 
якості освіти, відділ менеджменту організації освітнього процесу, навчально-методичний відділ, відділ 
аспірантури і докторантури, відділ ліцензування та акредитації. Підрозділами, що залучені до реалізації 
внутрішньої системи забезпечення якості, є інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний центр, центр 
забезпечення якості освіти, первинна профспілкова організація працівників, відділ інформаційного 
забезпечення, інші служби. 
Дорадчими та робочими органами є: Ректорат; Вчена рада Університету; 
Науково-технічна рада; Громадська рада; Студентський уряд; Приймальна комісія. 
Структуру та організацію внутрішнього забезпечення якості освіти конкретизовано у проекті «Внутрішня 
система забезпечення якості освіти в університеті»(https://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-
content/uploads/sites/6/2018/03/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d1%96%d1%97-
%d0%a1%d0%92%d0%97%d0%af%d0%92%d0%9e-IFNUL-draft-v1.pdf). 
Група забезпечення ОНП (7 докторів наук, професорів кафедри) не є структурним підрозділом, але моніторить 
процес навчання, оцінює актуальність програми та відповідність чинним документам, рекомендаціям МОН, 
вимогам роботодавців, працює над удосконаленням.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу у Львівському національному університеті імені І. Франка 
регулюються Статутом,  «Положенням про організацію освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), “Тимчасовим положенням про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), «Правилами 
внутрішнього розпорядку ЛНУ імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf). 
Оцінювання роботи викладачів регулюється «Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів 
наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf ). 
Опитування студентів, викладачів, аспірантів, випускників та роботодавців проводиться згідно «Положення про 
організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). 
Всі документи розміщені на сайті університету у розділі «Документи про організацію та забезпечення якості 
навчального процесу» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/). 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OP_072_F_2016_ASP.pdf

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню 
програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OP_072_F_2016_ASP.pdf

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)
ОНП орієнтована на те, щоб відповідати науковим інтересам аспірантів й стимулювати завершення дисертації і 
вчасний її захист. Для цього передбачено перспективні напрями досліджень, які корелюють із освітніми 
компонентами (наприклад: Фінансовий механізм інвестиційно-інноваційного розвитку (напрям) – “Фінансове 
регулювання інноваційної діяльності в економіці України” - тема дисертації Гриба В., а “Фінансовий потенціал 
ЗВО України” – дисертації Сас С. - Фінансовий механізм інноваційного розвитку та фіскальне регулювання 
(дисципліна ОНП). 
Програмні  результати досягаються за рахунок освітніх компонентів “Науковий семінар”, “Актуальні проблеми 
фінансової науки”, “Методологія підготовки наукової публікації” та ін., вивчення яких відповідає інтересам 
аспірантів, оскільки оптимізує процес підготовки дисертації, сприяє їх науковому зростанню. Навчальний план 
влючає фахові дисципліни, вивчення яких покликане сприяти підготовці дисертації й успішному вирішенню 
наукової проблеми, над якою працює здобувач. ОНП містить дисципліни, які широко ознайомлюють із сферою 
фінансів, банківської справи та страхування (за таким же принципом сформована тематика дисертацій). 
Можливість вивчати ті з них, що відповідають інтересам здобувача (проблематиці, над якою працює) 
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забезпечується правом вибору (частка вибіркових компонент у навчальному плані - 45 %). Особливу увагу 
кафедра приділяє науковим інтересам аспірантів, які вступили на ОНП, шляхом надання їм можливості 
запропонувати тему дисертації.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів 
вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю
Виконання аспірантами дисертаційної роботи передбачає розуміння теоретичних основ досліджуваної 
проблеми, методики та технології наукового пізнання й дослідження та наукової організації праці, здатності 
працювати з фаховою науковою літературою, експериментальними даними, до прийняття рішень, аналітичної 
обробки інформації у сфері фінансів, банківської справи та страхування, без чого неможлива ефективна 
дослідницька діяльність. З цією метою навчальним планом передбачено освітні компоненти: «Актуальні 
проблеми фінансової науки», «Науковий семінар» (обидві – нормативні дисципліни), «Методологія підготовки 
наукової публікації», «Підготовка науково-інноваційного проекту», «Методологія фінансових досліджень», 
«Філософія фінансів, банківської справи та страхування», “Інформаційні технології та програмування”, 
“Інтелектуальна власність і трансфер технологій”, “Інновації та підприємництво”.
ОНП забезпечує повноцінну підготовку до дослідницької діяльності за 072 спеціальністю також за рахунок 
дисциплін професійної підготовки, зокрема: Теорія та методологія фінансової політики держави, Використання 
міждисциплінарних підходів  у сфері фінансів, банківської справи та страхування, Актуальні проблеми 
фінансової науки, Фінансове моделювання в неусталених соціально-економічних умовах, Фіскальне 
консультування, Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі, Фінансовий механізм 
інноваційного розвитку та фіскальне регулювання, Новітні технології та інструменти фінансового ринку.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів 
вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю
Відповідно до ОНП та навчального плану аспіранти проходять педагогічну практику, на яку відведено 4 
кредити ЄКТС. Цей освітній компонент першочергово забезпечує повноцінну підготовку до викладацької 
діяльності (при цьому важливі усі освітні компоненти, а також наукова складова, тобто підготовка дисертації, 
специфіка чого окреслена у попередніх пунктах).
Практична підготовка передбачає проведення аспірантами занять у межах ЛНУ імені Івана Франка для 
студентів бакалаврату й магістратури спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, а також 
можливість скерування на бази практики, зокрема ті, з якими підписані угоди.
Метою педагогічної практики є здобуття навичок викладання дисциплін, знань та розуміння методологічних, 
концептуальних засад організації занять тощо. Також навчальним планом передбачена можливість вивчення 
“Педагогіки вищої школи” та  “Психології вищої школи”.
Все це є основою для формування відповідних компетентностей, готовності аспірантів самостійно 
організовувати навчальні заняття відповідно до інноваційних підходів, здатності впроваджувати інноваційні 
моделі, технології в практику організації навчально-виховного процесу, аналізувати власну відповідальність за 
наслідки впровадження інноваційних педагогічних дій, окреслювати програми власного професійного 
становлення та самовдосконалення на основі аналізу набутого під час практики педагогічного досвіду уже під 
час самостійної професійної діяльності, зокрема як науково-педагогічних працівників.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників
Кафедра відповідально ставиться до призначення наукових керівників майбутнім докторам філософії, які із 
2016 р. вступають на ОНП. Наприклад, аспірант Гриб В. працює над темою “Фінансове регулювання 
інноваційної діляьності в економіці України”, а його науковий керівник – доктор економічних наук, професор 
кафедри Демчишак Н. багато років здійснює дослідження із проблематика фінансовго забезпечення та 
регулювання інноваційної діяльності (має монографії, навчальні посібники й підручники, публікації з цієї 
проблематики, зокрема у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus / Web of 
Science). Теми наукових досліджень інших аспірантів теж дотичні напрямам досліджень наукових керівників, 
що підтверджується переліками публікацій. При цьому керівництво на ОНП здійснюють лише доктори наук, 
професори кафедри, зокрема, які упродовж 2015-2018 рр. успішно захисти докторські дисертації, що підвищує 
ефективність їх співпраці із аспірантами. Теми наукових досліджень, зокрема, аспірантів 4 року навчання 
Овчара О. та Журби О. дотичні напрямам наукових пошуків їх керівників – проф. Демчишака Н.Б. та Підхомного 
О.М. (водночас обидва мають по 3 публікації у виданнях, що індексуються у Scopus / Web of Science). Активна 
публікація статей у таких виданнях зазначених вище й інших професорів (зокрема з групи забезпечення) та 
гаранта формує передумови для створення одноразової спецради для захисту дисертацій (є усі можливості для 
призначення фахових рецензентів тощо).

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)
На економічному факультеті регулярно відбуваються міжнародні науково-практичні конференції, круглі столи, 
зустрічі, наукові семінари тощо, в яких аспіранти успішно апробують результати досліджень. Результати 
конференцій  опубліковані у збірниках (можна ознайомитись в бібліотеці, деканаті факультету та на його 
сайті). Аспіранти регулярно приймають участь у конференціях, в т.ч. міжнародних (зокрема є можливість участі 
на пільгових умовах у межах співпраці з іншими ЗВО, часто безкоштовно), публікують наукові статті у 
провідних періодичних видання України. Активно використовується можливість публікації у фаховому 
науковому виданні економічного факультету “Формування ринкової економіки в Українi” та “Вісник Львівського 
університету. Серія економічна” (безкоштовно) (обидва журнали готуються до переєстрації й претендують на 
категорію Б).  Кафедрою адмініструються сайт (http://libfor.com/index.php?do=static&page=forum-fnansovih-
diskusy) “Форум фінансових дискусій”, де аспіранти мають змогу розмістити власні матеріали досліджень 
(безкоштовно). 
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Аспіранти мають змогу бути присутніми на захистах дисертацій під час роботи на факультеті спецради (одна із 
наукових спеціальностей - 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Є належний доступ до лабораторного обладнання, Інтернету, наукової літератури за спеціальністю, зокрема в 
бібліотеці власне економічного факультету.
Деталі щодо фінансування, а також інформація щодо матеріально-технічної бази уже була конкретизована у 
інших пунктах.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи
Потенціал долучення до міжнародної академічної спільноти сформований, зважаючи на наявність «Положення 
про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/internationa-cooperation/) та "Стратегії ЛНУ імені Івана Франка" 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). 
Договорами передбачено участь у програмах мобільності (Еразмус +, Версальський університет, Франція) та 
міждержавних вузівських обмінах. 
Аспіранти постійно беруть участь у міжнародних конфреренціях. Доктори наук, що забезпечують підготовку за 
ОНП, публікуються у зарубіжних виданнях, що індексуються у Scopus / Web of Science, подають спільні 
публікації з аспірантами. Також, наприклад, аспірант Сас С. є автором статті у журналі, проіндексованому у 
Web of Science. Проф. Ванькович Д., Демчишак Н., Дропа Я., Замасло О., Підхомний О. (володіють іноземними 
мовами)  пройшли стажування за кордоном (у ЗВО Австрії та Чехії). Здобутий досвід використовується у 
викладанні та у керівництві аспірантами, а володіння англійською полегшує можливість працювати з 
іноземною науковою літературою, сприяючи у роботі з нею аспірантам. 
В університеті функціонує відділ міжнародних зв’язків, надається право на стажування за кордоном та 
передбачені потрібні механізми для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти, зокрема є 
можливості організації стажування кожного аспіранта за кордоном впродовж навчання на ОНП.

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно 
публікуються та/або практично впроваджуються
Наукові керівники беруть участь у дослідницьких проектах, зокрема працюють у межах  науково-дослідної 
роботи кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту університету “Формування фінансового потенціалу 
національної економіки”, а також науково-дослідної роботи інших ЗВО (наприклад,  ДВНЗ “Університет 
банківської справи” “Сучасні напрями та механізми модернізації фінансової системи України”  – проф. Демчишак 
Н.Б., науковий керівник Овчара О. та Гриба В.). Аспіранти також долучені до реалізації цих проектів, що 
підтверджується спільними публікаціями із науковими керівниками упродовж 2016-2020 рр. 
Результати досліджень регулярно публікуються та практично впроваджуються, зокрема у статтях (в т.ч. у 
виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus / Web of Science), монографіях 
(науковими керівниками підготовлено 4 одноосібні монографії). Також ці результати практично 
впроваджуються, що підтверджується довідками про впровадження результатів докторських дисертацій, 
підготовлених науковими керівниками (проф. Підхомний, захист докторської у 2015 р., проф.  Ванькович Д.В., 
захист докторської у 2015 р., проф. Демчишак Н.Б., захист докторської у 2017 р. – довідки містяться у 
матеріалах на сайті університету). Усі наукові керівники – активні дослідники, результати їх досліджень 
регулярно публікуються, кожен із них - автор декількох монографій (в т.ч. з проблематики, дотичної до тем 
аспірантів), статей у провідних видання України й за кордоном.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)
Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюються «Положенням про забезпечення 
академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).
Розроблений кодекс (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/) й декларація 
академічної доброчесності (підписана з аспірантами на засіданні кафедри 05.02.2020 р.                          
(https://www.facebook.com/financelnu/photos/pcb.556049211668753/556048585002149/?type=3&theater). Цим 
популяризується дотримання академічної доброчесності.
Затверджуючи тему аспіранту на засіданні кафедри спрямовуються зусилля на те, щоб вона була унікальною. 
Для перевірки робіт (монографій, підручників, посібників, статей, дисертацій тощо) на наявність плагіату 
Університет забезпечує доступ до платформ з наданням відповідних сервісів (Unicheck – https://unicheck.com/uk-
ua). Для технічного забезпечення діяльності цієї платформи призначають відповідальну особу в Університеті, 
яка взаємодіє з надавачем цих послуг, створює відповідні профілі для відповідальних осіб на факультетах, 
проводить консультації, навчання. За поданням декана призначають відповідальну особу, яка забезпечує 
технічну перевірку робіт на наявність плагіату у підрозділах. Загальну організацію перевірки робіт здійснює 
завідувач кафедри. Вчені ради факультетів відповідальні за перевірку статей до видань Університету, 
монографій, підручників, посібників, а також дисертацій.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
Випадків вчинення порушення академічної доброчесності з боку наукових керівників небуло. Водночас ЗВО 
готовий реагувати на ймовірні випадки та вживати відповідні заходи в межах існуючих для цього механізмів і 
передбачених процедур у відповідних документах, зокрема у «Положенні про забезпечення академічної 
доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), кодексі академічної доброчесності  (якщо виявляться 
відповідні порушення науковим керівником, то такий керівник відразу буде замінений). 
Водночас в  університеті створено Комісію з питань етики та професійної діяльності  
(http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка реалізує свої повноваження відповідно до 
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Положення. Також ЗВО моніторить рішення й висновки Комітету з питань етики НАЗЯВО. 
Згідно з п. 7.2. Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. І. Франка, яким визначаються 
основні види академічної відповідальності наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників 
передбачається в т.ч. позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати 
визначені законом посади, що тягне за собою заміну наукового керівника аспіранта в разі порушення 
керівником академічної доброчесності.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильні сторони:
- чітко сформульовані цілі ОНП, які сприяють досягненню місії та стратегії Університету;
- висококваліфікований склад групи забезпечення й викладання, зокрема 7 докторів наук, професорів кафедри 
фінансів, грошового обігу і кредиту, які активно публікуються у виданнях, що індексуються  у Scopus / Web of 
Science (є необхідний потенціал для створення одноразової спецради);
- забезпечення наукового керівництва аспірантами професорами кафедри, що мають досвід стажування у 
провідних ЗВО Європи та володіють іноземними мовами;
- унікальність ОНП, враховуючи багаторічний досвід підготовки кадрів вищої кваліфікації на кафедрі, високу 
частку вибіркових дисциплін (45 %) та потужну складову дисциплін із методології наукових пошуків;
- відповідність компетентностей програмним результатам навчання з урахуванням потреб та вимог ринку праці 
й необхідності забезпечення конкурентоспроможності фахівців;
- досягнення ЗВО передбачуваних в ОНП результатів навчання, зокрема завдяки функціонуванню внутрішньої 
системи забезпечення якості;
- можливість навчання за індивідуальним графіком;
- активне залучення стейкхолдерів до освітнього процесу;
- можливості проходження педагогічної практики в інших ЗВО, зокрема в тих, з якими укладені договори про 
співпрацю;
- наявність якісного навчально-методичного забезпечення, сучасних засобів навчання, технічно обладнаних 
аудиторій;
- прикладний характер значної частини навчальних дисциплін, залучення професіоналів-практиків до 
освітнього процесу;
- фахівці, які успішно завершили навчання за цією ОНП, мають перспективи залишитись працювати на кафедрі 
фінансів, грошового обігу і кредиту;
- відповідність напрямів наукових досліджень аспірантів напрямам наукових пошуків їх наукових керівників, що 
оптимізує співпрацю;
- широкий перелік орієнтовної тематики дисертацій та можливості аспірантів щодо вибору теми з власної 
ініціативи, виходячи з їх індивідуальних наукових інтересів;
- значний потенціал академічної мобільності для аспірантів, що розширює спектр інформаційно-аналітичного 
забезпечення підготовки дисертаційних робіт;
- на економічному факультеті функціонує спецрада за спеціальностями 08.00.08 та 08.00.03 (захищено більше 
10 докторських та понад 100 кандидатських дисертацій);
- на кафедрі готуються магістри за ОПП та ОНП “Фінанси і кредит”, а також ОПП “Фіскальне адмістрування та 
митна справа”, які успішно вступають в аспірантуру.
Слабкі сторони:
- слабини у забезпеченні  баз практики, особливло з потенціалом майбутнього працевлаштування докторів 
філософії;
- недостатнє інформаційно-технічне забезпечення підготовки за окремими навчальними дисциплінами;
- недостатній  рівень використання інтерактивних інноваційних методів навчання;
- відсутність досвіду викладання іноземними мовами на ОНП, зокрема англійською;
- недостатня залученість до занять представників інших ЗВО, з якими налагоджена співпраця, а також 
професіоналів-практиків й експертів галузі;
- слабини у формуванні переліку орієнтовної  тематики дисертацій.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?
Після першого випуску за ОНП планується обговорення результатів серед академічної спільности, з 
випускниками, роботодавцями та іншими стейкхолдерами з метою її вдосконалення. Уже зараз були проведені 
розширені засідання кафедри із залученням роботодавців, аспірантів, студентів-магістрів, колишніх аспірантів, 
що успішно захисти дисертації з метою обговорення перспекти розвитку ОНП, що дало змогу виявити слабини 
у підготовці докторів філософії та окреслити конкретні пропозиції щодо підвищення її ефективності. За 
результатами обговорення було прийнято рішення врахувати ці пропозиції при оновленні ОНП й розробці 
нового навчального плану у 2020 р. в частині нових дисциплін та розширення орієнтовної тематики дисертацій. 
Розглядається відповідний проект стандарту вищої освіти, прийняття якого створить передумови для 
оновлення ОНП (гарант цієї ОНП здійснював фахову експертизу стандарту, пропозиції скеровано в МОН).
У цьому контексті основними заходами, які ЗВО планує реалізувати для розвитку ОНП, визначено:
- внесення змін до навчального плану з урахуванням особливостей підготовки фахівців та рекомендацій 
стейкхолдерів, розроблення нових курсів;
- розширення тематики дисертацій з метою її осучаснення, а також забезпечення індивідуальних наукових 
інтересів аспірантів;
- оновлення ОНП з урахуванням затвердженого стандарту вищої освіти;
- розвиток форм академічної мобільності, зокрема навчання за програмами академічної мобільності, 
стажування, наукове стажування, підвищення кваліфікації, зокрема у ЗВО країн ЄС;
- розвиток міжнародного контексту ОНП, залучення до міжнародної мережі дослідників, активізація публікацій 
аспірантів у виданнях, що індексуються  у Scopus / Web of Science;
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- особистісний розвиток випускників і підвищення конкурентних позицій на внутрішньому та міжнародному 
ринках праці в частині роботи над актуальними темами з високою прикладною значимістю;
- поглиблення співпраці із стейкхолдерами та активізація залучення до викладання й консультування 
аспірантів професіоналів-практиків;
- удосконалення структури та змісту ОНП з урахуванням результатів опитування працедавців і 
працевлаштування майбутніх випускників, що завершать у 2020 р. та наступних роках підготовку за ОНП;
- визначення та реалізація пріоритетних напрямів наукових досліджень, у яких є зацікавленість у регіоні та 
державі в цілому;
- формування бази даних випускників, забезпечення зворотного зв’язку з випускниками і працедавцями, 
моніторинг працевлаштування та професійної кар’єри випускників із урахуванням здобутого фаху;
- залучення випускників до освітньої, наукової та інших видів діяльності ЗВО та ЗВО-підписантів договорів про 
співпрацю;
- подолання мовних барʼєрів, забезпечення викладання окремих дисциплін англійською;
- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, залучених до викладання на ОНП та наукового 
керівництва (проходження стажування у ЗВО Європи, вивчення іноземних мов, активізація публікацій у 
виданнях, що індексуються  у Scopus / Web of Science).

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії 
від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Мельник Володимир Петрович
Дата: 08.04.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 
матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Інформаційні 
технології та 
програмування

навчальна 
дисципліна

36762syllabus 
Informatciini 
tehnologii.pdf

zcFNWd4VWc8jXWy2DjoI3ExXC7PLpY2wSHDpsdFb0PU= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Підготовка науково-
інноваційного проекту

навчальна 
дисципліна

36762syllabus 
Pidhotovka-naukovo-

innovatsiynoho-
proekty.pdf

BxPovol3F+VIoj8+Ol4KQv9X/fjyFEE9TwR5DAgAnFw= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Психологія вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

36762syllabus 
psykholohiia VSH.pdf

zIHG4EOfy/gp7qhgG/z9U0FpqO/HM0Tb0y8C7QgGtXo= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

навчальна 
дисципліна

36762syllabus 
Metodologia pidgotovku 

nayk publikacii.pdf

kd5oLH+bnz6n2oosjTuITqW5MX5fMESikvjF2fGtZZs= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

36762syllabus 
Pedahohika vyshchoi 

shkoly.pdf

vBqX0PSTgjNycwU/xY4fWRRJc/dnoRTcmCGyzYoytAk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Новітні технології та 
інструменти 
фінансового ринку

навчальна 
дисципліна

36762syllabus Novitni 
tehnolohii ta instrumenty 

fin rynku.pdf

e/aNC3oFXtIfu96e29BWDWPRbW9b/GcahbwMIUKvl58= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Методологія 
фінансових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

36762syllabus 
metodologia financovuh 

doslidgen.pdf

WRsh6ckZ8n5ZQcuOtX+qIeiAtPd6BN0+6VKkqh20OgQ= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Фінансовий механізм 
інноваційного 
розвитку та фіскальне 
регулювання

навчальна 
дисципліна

36762syllabus Finansovyi 
mehanizm innovac 

rozvytku.pdf

+vOMrl4wRNVuH3R2IdDH3lDPeZIKxwpUz5eusQcP2Dk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Інноваційні технології 
у банківському та 
страховому бізнес

навчальна 
дисципліна

36762syllabus 
Innovaciyni tehnologii y 

BSB .pdf

tlcATu1myoTXo/aX4UzaHTWSD6S3uGRTRTjgnipKgPI= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Філософія фінансів, 
банківської справи та 
страхування

навчальна 
дисципліна

36762syllabus Filosofiya 
FSB.pdf

ACREyZ//kCbNpyLaxdSGTHsrHngdUm7/BSPKmZLZZ7k= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Теорія та методологія 
фінансової політики 
держави

навчальна 
дисципліна

36762syllabus Teoriya ta 
metodologia fin 

polityky.pdf

es223lHfsydgv/+5ydiTA0lj2hdTFm5yDDMua83neuI= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Фіскальне 
консультування

навчальна 
дисципліна

36762syllabus Fiskalne 
konsultuvannya.pdf

7lMTBkIi3V87TMpqMNEoSQ6YytDg1jFr1ulyZj//Lu0= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Використання 
міждисциплінарних 
підходів у сфері 
фінансів, банківської 
справи та страхування

навчальна 
дисципліна

36762syllabus 
Migduscuplinarni pidhodu 

y BSB .pdf

aDGJg/dDIvDzWtCPcA8Tq8+6i5UydpevGf6GVu4E3hI= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Фінансове 
моделювання в 
неусталених 
соціально-економічних 
умовах

навчальна 
дисципліна

36762syllabus Finansove 
modelyuvannya v 

neustalenyh ymovah.pdf

ctVHooWfWl3jMhp6Q74H4UImpZ09L0YFoDscg96oXDM= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

36762syllabus Inozemna 
mova.pdf

KA9rrU/9HUalwP6Ho1/FUYXuNYxfHKsI671uELtjm4Y= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету

Педагогічна практика навчальна 
дисципліна

36762syllabus 
Pedahohichna 
praktyka.pdf

urwfhkaIm3McOpGqVroKtQOD6T6ksfZbPJ5QJsbwcqg= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету

Філософія навчальна 
дисципліна

36762syllabus 
Filosofiya.pdf

RLI2eyw1bKpj9hqTJFJ7uKUUk6xTOMnmqHk9pEqHb5o= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Науковий семінар навчальна 
дисципліна

36762syllabus Naykovyi 
seminar.pdf

/56QMRzjz/5OTjdSMBajlzIDlXrnCo3NG4EIFj1oTws= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Актуальні проблеми 
фінансової науки

навчальна 
дисципліна

36762syllabus Aktualni 
problemy fin nauku.pdf

sXwewL+EAPoXyA2DRN4zqCX9mbtWXPptzM2BEzAU4hY= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Інтелектуальна 
власність і трансфер 
технологій

навчальна 
дисципліна

36762syllabus 
Intelektualna vlasnist.pdf

UUFgkdWFS+KwowKZxFgn3RPD97hm/Z9+vO1Y8w07bGc= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

Інновації та 
підприємництво

навчальна 
дисципліна

36762syllabus Innovaciii i 
pidpryemnytstvo.pdf

bUiT3ShqD00Rgz8bXVwg7cVCa3KnE9GWLs/SF5jwJ0s= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету, Office 365

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для 
обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та 
версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що їх 

викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

103627 Осідач Оксана 
Павлівна

Доцент 0 Інновації та 
підприємництво

1. Osidach O. Comparative analysis of management styles 
in European countries / O. Osidach // Аcta scientifica 
academiae ostroviensis. sectio a. nauki humanistyczne, 
społeczne i techniczne -2015-NR 5 (1) –SS.90-98.
2. Осідач О.П. Методичні основи формування 
інноваційних бізнес-моделей / О.П.Осідач // Вісник 
Львівського Університету. Серія економічна. - 2015. – 
Випуск 52. – С. 127-134.



3. Осідач О.П. Форми ризикового фінансування 
новостворених високотехнологічних підприємств / 
О.П.Осідач // Збірник тез доповідей міжнародної 
науково-практичної конференції «Фінан¬сове 
регулю¬вання зрушень в економіці України», 21-22 
березня 2017р., Мукачево. – С.169 – 172.
4. Осідач О.П.Теоретичні узагальнення характерних 
ознак вираженої інноваційної культури у 
підприємництві / О.П.Осідач // Вісник Львівського 
Університету. Серія економічна.- 2018. – Випуск 55. – 
С. 187-196.
5. Осідач О.П. Практичні рекомендації для формування 
дієвої інноваційної культури у підприємництві / О.П. 
Осідач // Матеріали IV міжнарод¬ної науково-
практич¬ної конференції "Проблеми становлення 
інформаційної економіки в Україні», 17-19 жовтня 
2019р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. - С. 319-322.
Стажування: відрядження до Вюрцбурзького 
університету імені Юліуса Максиміляна (Німеччина) в 
рамках двосторонньої програми обміну (11.01.2016-
06.02.2016 р.). 

52072 Добуляк Леся 
Петрівна

Доцент 0 Інформаційні 
технології та 
програмування

1. Добуляк Л. П. Регіональна диференціація України за 
рівнем розвитку малого підприємництва / Л.П. 
Добуляк // Spatial aspects of socio-economic systems` 
development: the economy, education and health care. 
Monograph. Opole: The Academy of Management and 
Administration in Opole, 2015. – С. 68 – 75.
2.Dobuliak L. P. Level of small business development in 
the regions of Ukraine. Strategic management: global 
trends and national peculiatities. Collective monograph. -  
Kielce, Poland, 2019.
3. Potyshniak О. Assessment of the effectiveness of the 
strategic management system of investment activities of 
companies / O. Potyshniak, L. Dobuliak, V. Fillipov, Yu. 
Malakhovskyi, O. Lozova // Academy of Strategic 
Management Journal,  Volume 18, Issue 4, 2019.
4. Добуляк Л. П. Оптимальний розподіл малим 
підприємством взятого кредиту на можливі види 
діяльності / Л.П. Добуляк, Г.Г. Цегелик // Математичне 
моделювання в економіці. Міжнародний науковий 
журнал, № 1, жовтень – грудень, 2014 р. – Київ, 2014. – 
С. 99 – 105.
5. Квик М. Я. Використання методу послідовних 
поступок для розв’язування задачі підвищення 
рентабельності виробництва малого підприємства / М. 
Я. Квик, Г. Г. Цегелик, Л. П. Добуляк, // Математичне 
моделювання в економіці. Міжнародний науковий 
журнал, № 1 (5), січень – березень, 2016 р. – Київ, 
2016. – С. 85 – 91.
6. Добуляк Л. П. Використання трендових моделей для 
дослідження тенденцій розвитку малого 
підприємництва в Україні / Л. П. Добуляк, С. Б. 
Костенко // Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. Серія Міжнародні 
економічні відносини та світове господарство. Випуск 
24. Частина 1. – 2019.
7. Добуляк Л. П. Використання агломеративної 
кластер-процедури для групування регіонів України за 
рівнем розвитку малого підприємництва / Л. П. 
Добуляк, С. Б. Костенко, С. П. Шевчук // Приазовський 
економічний вісник. – 2019.  – Випуск 4 (15).
Стажування: 18 – 21 жовтня 2015 р. у Academic Society 
of Michal Baludyansky Словаччині (Братіслава, 
Словаччина). Документ – Sertificate № 23-10/15 від 
21.10.2015 р. 05.06.2019 р. по 18.06.2019 р. - у Польщі 
(м. Жешув). Наукова установа: “Жешувський 
Університет” ( відгук про проходження стажування 
від 18.06.2019 р.). 
Практичний досвід роботи: Сертифікат про 
проходження курсів «Data Science School».

220398 Яхонтова 
Тетяна 
Вадимівна

Професор 0 Підготовка 
науково-
інноваційного 
проекту

1. Yakhontova T. “The authors have wasted their time...”: 
Genre features and language of anonymous peer reviews 
Topics in Linguistics. 2019. Vol. 20. Iss. 2. P. 67–89. 
(Scopus).
2. Kruse O., Chitez M., Bekar M., Doroholschi C., 
Yakhontova T. Studying and developing local writing 
cultures: An institutional partnership project supporting 
transition in Eastern Europe’s higher education University 
Writing in Central and Eastern Europe: Tradition, 
Transition, and Innovation Ed. by M. Chitez, C. I. 
Doroholschi, O. Kruse, L. Salski, D. Tucan. Cham : 
Springer, 2018. P. 29–44. (WoS).
3. Yakhontova T. Theory and Concepts of English for 
Academic Purposes, Ian Bruce. Palgrave Macmillan, 
Houndmills (2015). 228 p. Journal of English for Academic 
Purposes. 2016. Vol. 21. P. 135–137 (WoS).
4. Foreign language writing in Ukraine: Indefinite past but 
promising future? Second Language Writing in the Global 
Context: Represented, Underrepresented, and 
Unrepresented Voices / ed. by T. Silva, J. Wang, J. Paiz, C 
Zhang. Beijing : Foreign Language Teaching and Research 
Press, 2016. P. 239–258.
5. Yakhontova T. A linguistic and didactic model of 
teaching English research article writing to doctoral 
students. Іноземна філологія. 2018. № 131. С. 166–173. 
Практичний досвід:
1. Головний редактор фахового збірника наукових 
праць “Іноземна філологія”.
2. Розробник і тренер Всеукраїнських літніх школ з 
академічного письма англійською мовою (Київ, 2015; 
Луцьк-Світязь, 2017)
Участь у професійних спілках:
1. Член Європейської асоціації з викладання науково-
академічного письма (European Association for the 
Teaching of Academic Writing).
2. Член Європейської мережі з проблем грамотності 
(European Literacy Network).
3. Член благодійної організації “Українське 
фулбрайтівське коло”.

125180 Грабовська 
Софія 
Леонідівна

Завідувач 
кафедри

0 Психологія вищої 
школи

Стажування за кордоном: Grant MacEwan Community 
College, Едмонтон, Альберта, Канада, (1999 р.), 
Uniwersytet Wroclawski (факультет соціальних наук), 
Польща, (2014).
1. Грабовська С., Гнатко О.-К. Суб’єктивна 
комфортність шкільного простору // Збірник наукових 
статей Київського міжнародного університету й 
Інституту соціальної та політичниї психології НАПН 



України. Серія : «Психологічні науки : проблеми і 
здобутки». Випуск 1 (11). − К. : КиМУ, 2018. − С. 23-38.  
2. Грабовська С., Мандзик Т. Особливості ціннісних 
орієнтацій міської молоді з різними типами 
прив’язаності до місця проживання // Проблеми 
політичної психології : збірник наукових праць / 
Асоціація політичних психологів України, Інститут 
соціальної та політичної психології НАПН України : 
[редакційна колегія: Л.А. Найденова, Л.Г. Чорна, І.Г. 
Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. −  Вип. 5 (19). 
– С. 292-301. 
3. Грабовська С. Критерії емпіричного вимірювання 
культурного капіталу у психологічних дослідженнях // 
Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університетімені Григорія 
Сковороди” – Вип. 37-1, Том VI (74) : Тематичний 
випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до 
європейського освітнього простору”. – К. : Гнозис, 
2017  – С. 16 –28. 
4. Грабовська С., Бабенко В., Островська К. 
Діагностика стабільності організації: опитувальник 
“стан справ в організації”. // Актуальні проблеми 
психології. − 2016. − Т. 10. − Вип. 28. − С. 69-81. 
5. Толерантність як соціо-культурний феномен: 
світоглядно-культурний аспект : колективна 
монографія / [Ф.С. Бацевич, С.Л. Грабовська, О.В. 
Дарморіз та ін.]; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. 
Мельника В.П. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. –  330 с. 
6. Наука і цінності людського буття : колективна 
монографія : / [ М.П. Альчук, М.І. Бойченко, С.Д. 
Вишинський, С.Л. Грабовська та ін. ]   за заг. ред. д-ра 
філос. наук, проф. Мельника В.П. − Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 550 с.
7. Багатовимірність особистості : психологічний 
ракурс : колективна монографія / [ Х Н.П. Гапон, С.Л. 
Грабовська, В.А. Гупаловська та ін. ] ; за заг. ред.. С. 
Л. Грабовської, Р.І. Карковської. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. – 374 с.
8. Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. − К. : 
Ін Юре, 2014. – 664 с.
9. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту 
організації : навч. посібник.  − Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 456 с. 
Психологія примирення : навч. посібник.− Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2019. − 294 с.

159937 Демчишак 
Назар 
Богданович

Доцент 0 Методологія 
підготовки 
наукової публікації

Актуальні дані: професор кафедри фінансів, 
грошового обігу і кредиту, доктор економічних наук, 
стаж - 11 років. Стажування за кордоном та участь у 
міжнародному науково-практичному семінарі 
(університет м. Зальцбург, Австрія, 2019 р.).
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради по 
захисту докторських (кандидатських) дисертацій за 
спеціальностями 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та 
08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством (із 2017 р.).
Автор таких праць:
1. Демчишак Н.Б. Аналіз тенденцій розвитку наукової 
та науково-технічної діяльності як основи формування 
інтелектуального потенціалу України // Вісник 
Львівського університету. Серія економічна. Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 54. С. 56-61. 
2. Крупка М.І., Ревак І.О., Демчишак Н.Б. Ідентифікація 
загроз науковій сфері України та заходи щодо їх 
протидії // Формування ринкової економіки в Україні : 
зб. наук. праць. Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2016. Вип. 35. С. 280-
290.
3. Демчишак Н.Б., Жук Ю.І. Роль економіки знань у 
побудові інноваційної моделі розвитку України // 
Молодий вчений. 2018. № 7(59). С. 258-263.
4. Демчишак Н.Б., Біда І.О. Пріоритети фінансового 
регулювання процесу генерації знань в умовах 
євроінтеграції // Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 19. 
С. 464-470.
5. Демчишак Н., Гриб В. Інноваційний потенціал у 
розвиту економіки знань в Україні: концептуалізація 
та діалектика зв’язків //  Формування ринкової 
економіки в Україні : зб. наук. праць. Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. Вип. 42. С. 40-49.

45295 Герцюк Дмитро 
Дмитрович

Декан 0 Педагогіка вищої 
школи

1. Герцюк Д. Українське педагогічне товариство 
«Рідна школа»: етапи становлення та розвитку 
Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність / 
Дмитро Герцюк / Науковий альманах / Упоряд. і наук. 
ред. Д. Герцюк і П. Сікорський – Ч. 9. – Львів, 2016. – С. 
21–35.
2. Hertsyuk Dmytro. Ukrainian Cultural-Educational Life in 
Lemkovina from the End of the 19th Centuries to the 1930 
s. // CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL 
JOURNAL. Volume 8/2016/1. –S. 77–87.
3. Герцюк Д. Українська приватна школа у Львові: 
витоки і основні віхи становлення / Дмитро Герцюк // 
Розвиток української та польської освіти і педагогічної 
думки (ХІХ – ХХІ ст.). – Т. 6: Приватна освіта в Україні і 
Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, 
сучасний стан і перспективи розвитку: зб. наук. пр.; 
за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. – Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка, 2016. – С. 38–51.
4. Герцюк Д. Народний університет «Самоосвіта» у 
Львові (1930–1939 рр.): організаційно-змістові аспекти 
діяльності / Дмитро Герцюк /Rozwój polskiej   i 
ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni 
XIX – XX wieku. – T.5.: Educacja doroslyh  w Polsce i na 
Ukrainie XIX-XXI w [Zared. A. Haratyk, N. Zayachkivska]. – 
Wrocław, 2015.– S.43–53.
5. Герцюк Д. Особливості реформування 
загальноосвітньої і професійної шкіл Польщі у 
повоєнний період (середина 40-х – початок 50-х рр. ХХ 
ст.) / Герцюк Дмитро // Наукові записки Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя. 
Психолого-педагогічні науки. – 2015. –№ 4.– С. 188–
193.
6. Герцюк Д. Внесок Лева Ясінчука у налагодження 
культурно-освітніх зв’язків Товариства “Рідна школа” 
з українською еміграцією Північної Америки (20-30-ті 
рр. ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія 
педагогічна. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – Вип. 33. 
– С. 14–23. 
7. Dmytro Hertsiuk. Improving Vocational Education 



Teacher Training at Lviv University within the Framework 
of the Erasmus+ project ITE-VET / Dmytro Hertsiuk, 
Nataliya Horuk, Tetyana Ravchyna // Improving teacher 
education for applied learning in the field of VET / Thomas 
Deißinger, Vera Braun (ed.) - Münster, New York: 
Waxmann Verlag GmbH, 2018. – P. 181–203 
За останні п’ять років брав участь у понад 30 
конференціях, наукових проектах зокрема:
1. Еразмус+  Проект (№ 574124-EPP-1-2016-1-DE-
EPPKA2-CBHE-JP) «Вдосконалення освіти вчителів для 
прикладного навчання в галузі професійної освіти» 
(«Improving Teacher Education for Applied Learning in the 
Field of Vocational Education»), ініційованого 
Університетом Констанци (Німеччина) (2016—2018). 
Співкерівник робочої групи Львівського національного 
університету імені Івана Франка.
2. ЄС TEMPUS “DIMTEGU – розробка і впровадження 
багатомовних викладацьких освітніх програм в 
університетах Грузії і України” (2013–2016). 

215611 Плиса 
Володимир 
Йосипович

Професор 0 Інноваційні 
технології у 
банківському та 
страховому бізнес

Актуальні дані: професор кафедри фінансів, 
грошового обігу і кредиту, стаж - 15 років.          Автор 
таких праць:
1. Плиса В. Й. Проблеми формування електронних 
каналів реалізації страхових послуг. / В. Й. Плиса. // 
Науковий вісник Мукачівського державного 
університету: журнал наукових праць. –2015. – Вип. 19 
(14). – C. 213-223. 
2. Плиса В. Управління ризиками у сфері електронних 
страхових послуг / В. Плиса // Формування ринкової 
економіки в Україні. – 2016. – № 35. Частина 2. – C. 
114-126.
3. Плиса В. Cтратегія розвитку страхового ринку 
України: проблеми формування, цільові орієнтири й 
обмеження / В. Плиса // Формування ринкової 
економіки в Україні. – 2017. – № 37. Частина 2. – C. 
102-110.
4. Плиса В. Формування та шляхи реалізації стратегії 
модернізації системи державного регулювання 
страхового ринку України / В. Плиса // Формування 
ринкової економіки в Україні. – 2019. – № 41. – C. 383-
394.
5. Плиса В.Й. Страхування : підручник, 2-ге вид., 
виправлене й доповнене. [Затверджено МОН України 
як підручник для студентів вищих навчальних 
закладів]. / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2019. – 512 с.
6. Плиса В.Й. Страховий менеджмент : навчальний 
посібник [Рекомендовано МОН України як навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів. 
Лист №1/11-4256 від 26.03.2014 р.] / В.Й. Плиса. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 378 с.
7. Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та 
їх об’єднань : монографія / Нац. металург. академія 
України; за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – 
Дніпро: Пороги, 2018. – 364 с. [ISBN 978-617-518-358-8] 
(Плиса В.Й. Стратегія модернізації страхового ринку 
України. – С.191-200).
8. Плиса В.Й. Проблеми розвитку сфери страхових 
інтернет-послуг в економіці України / В.Й. Плиса // 
Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 
Вип. 49. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 
174-178.
9. Плиса В.Й. Канали реалізації страхових послуг: 
проблеми формування структури, шляхи оптимізації 
потоків та організація системи управління. / В.Й. 
Плиса. // Збірник наукових праць Таврійського 
державного агротехнологічного університету. - 2012. 
– № 2 (18), том 6. – 432 с. – С. 374 – 394.
10. Плиса В.Й. Електронні канали реалізації страхових 
послуг: проблеми формування структури, оцінка 
переваг та недоліків. / В.Й. Плиса. // Формування 
ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 
26. Ч. 2. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 
121-127.

217970 Кульчицький 
Мирослав 
Іванович

Професор 0 Філософія фінансів, 
банківської справи 
та страхування

Актуальні дані: професор кафедри фінансів, 
грошового обігу і кредиту, доктор економічних наук, 
стаж - 21 рік. 26 років практичної роботи у фінансових 
управліннях м. Львова, Залізничному районі м. Львова, 
апараті Львівського обласного фінансового 
управління на посадах заступника,  начальника, 
начальника обласного управління.
Член спеціалізованої вченої ради по захисту 
докторських (кандидатських) дисер¬та¬цій за 
спеціальностями 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та 
08.00.03 ¬– економіка та управління національним 
господарством (із 2009 р.).
Автор таких праць:
1. Міжбюджетні відносини в економічній системі 
України : монографія / М.І. Кульчицький; Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка.  Львів, 2015. 493 c. 
2. Кульчицький М.І., Заброцька О.В. Децентралізація 
як основа розбудови регіонів та підвищення 
фінансового забезпечення територій// Науковий 
журнал “Бізнес Інформ”.  2016. № 4.С.88-95.  
3. Кульчицький М.І. Ефективність формування та 
використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів 
в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : 
зб. наук. праць. Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2016. Вип.35. 
ч.1.С.291-300.
4. Кульчицький М.І. Міжбюджетні відносини у 
контексті фінансової децентралізації // Формування 
ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. Львів : 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2017. Вип. 37.  ч.1. С. 308-314.
5. Кульчицький М.І. Фінансовий механізм організації 
міжбюджетних відносин в Україні // 
Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. 
праць. Львів : Львівський національний університет 
імені Івана Франка, 2018. Вип. 40.  ч.1. С. 56-61.
6. Кульчицький М.І., Крупка М.І., Коваленко В.М. 
Трансформація ролі доходів місцевих бюджетів як 
інструменту бюджетного механізму в контексті 
децентралізації // Науковий журнал “Світ фінансів ” 
Вип. 3. 2018. С. 7- 18.
7. Ванькович Д.В. Кульчицький М.І. Стратегічні 
орієнтири фінансового забезпечення розвитку малого 
інноваційного підприємництва в Україні  //  Науковий 
журнал “Світ фінансів”. Вип. 3. 2019. С. 53-64.



17913 Замасло Ольга 
Теодорівна

Доцент 0 Фінансовий 
механізм 
інноваційного 
розвитку та 
фіскальне 
регулювання

1. Замасло О. Т. Податкова система України: теорія, 
методологія, практика : монографія. Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. 420 с.
2. Митна справа: підручник / за ред. д-ра екон. наук, 
проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. В. Грін, О. Т. 
Замасло та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 
540 с.
3. Замасло О. Т., Оксенюк О. І. Фіскальна ефективність 
податку на додану вартість у податковій політиці 
України : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2016. 240 с.
4. Zamaslo O. T. The role of the corporate income tax in 
the state budget revenues of Ukraine // Baltic Journal of 
Economic Studies. 2017. № 4. Vol. 3. P. 90-95.
5. Замасло О. Т. Податкова складова економічної 
безпеки України в контексті євроінтеграції // 
Формування ринкової економіки в Україні. 2017. Вип. 
37, Ч. 1. С. 197-202.
6. Замасло О.Т., Зубік Н.В. Аналіз втрат державного 
бюджету України від схем ухиляння від 
оподаткування  // Приазовський економічний вісник. 
2018. №2 (07). С.129-135. 
7. Замасло О.Т., Петик М.І. Функціонування 
трансфертного ціноутворення в Україні// Формування 
ринкової економіки в Україні. 2019 Вип. 41. С. 201-208.
8. Замасло О., Підхомний О., Петик М. Ідентифікація 
загроз митній безпеці держави // Світ фінансів. 2019. 
№ 4(61). С. 37-52.

185549 Яворська 
Олександра 
Степанівна

Завідувач 
кафедри

0 Інтелектуальна 
власність і 
трансфер 
технологій

1. Яворская А. Интеллектуальное право Украины в 
системе права Украины / Яворськая А. // Очерки права 
интеллектуальной собственности. - Сборник статей. 
Отв. ред. И. В. Спасибо-Фатеева. Харьков. Право. 
2018. С. 463-486. 
2. Яворська О. Право на захист персональних даних. 
Актуальні проблеми інтелектуального, 
інформаційного та ІТ права: матеріали третьої 
всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 
17-18 травня 2019 р.). Львів: юрид. ф-т Львів. нац. ун-
ту ім.. І. Франка, 2019. С. 199-205. 
3. Яворська О. Договори щодо розпорядження 
майновими правами інтелектуальної власності за 
законодавством України. Вроцлавсько-Львівський 
юридичний збірник. 2017. № 8. С. 153-165.
4. Яворська О. С. Правове регулювання обігу цінних 
паперів : навч. посібник / О. С. Яворська. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 336 с. 
5. Яворська О. С. Охорона авторських і суміжних прав 
у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет. 
Право України. 2018. № 1. С. 45-53.
6. Яворська О.С. Законодавчі новели щодо захисту 
авторських і суміжних прав у разі їх порушення з 
використанням мережі Інтернет. Національний 
університет «Одеська юридична академія». Часопис 
цивілістики. Науково-практичний журнал. 2017. 
Випуск 26. С. 29-33. Одеса, 2017. 116 с.

14159 Підхомний 
Олег 
Михайлович

Доцент 0 Новітні технології 
та інструменти 
фінансового ринку

1. Potii, O., Poluyanenko, N., Petrenko, A., Pidkhomnyi O., 
Florov, S., Kuznetsova, T. Boolean Functions for Stream 
Ciphers // 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical 
and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine, July 
2-6, 2019. Page 942.
2. Підхомний О.М. Критерії ідентифікації фінансових 
пірамід і моделювання їх функціонування // Бізнес 
Інформ. – 2014. – №11. – C. 102–107.
3. Підхомний О.М. Фінансова безпека України: 
інструменти і стратегії формування. Монографія – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 320 с.
4. Підхомний О.М. Імітаційне моделювання як засіб 
підтримки прийняття економічних рішень // 
Економічна система України. Минуле, сучасне, 
майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції 21-22 жовтня 2005 р. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2005., С. 267-269.
5. Підхомний О.М., Глущенко О.О. Оцінка ознак 
методологічної кризи досліджень характеру та 
функцій сучасних фінансових ринків // Формування 
ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : 
Львівський національний університет ім. Івана 
Франка, 2014. Випуск 31. Частина 1., С. 137-145.
6. Підхомний О.М. Використання нейронних мереж у 
прийнятті економічних рішень // Сучасні аспекти 
фінансового управління економічними процесами: 
Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., м. Севастополь, 
6-9 вересня 2005 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 
2005. – 216с., С. 138-140.
7. Підхомний О.М. Управління інвестиційними 
процесами на фінансовому ринку. Навч. посібник. – К.: 
Кондор, 2003. – 184 с.

215633 Ванькович 
Данило 
Володимирович

Професор 0 Теорія та 
методологія 
фінансової 
політики держави

Стажування за кордоном в Празькому інституті 
підвищення кваліфікації (Сертифікат №11201727 від 
30.11.2017).
Член спеціалізованої вченої ради по захисту 
докторських (кандидатських) дисертацій за 
спеціальностями 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та 
08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством (із 2017 р.).
Автор таких праць:
1. Ванькович Д., Галайко А. Державна фінансова 
підтримка піприємств як інструмент активізації 
розвитку аграрного сектору економіки. Східна 
Європа: економіка, бізнес і менеджмент. 2018. №1. С. 
284-288.
2. Ванькович Д., Галайко А. Податкове стимулювання 
розвитку підприємств аграрного сектору економіки 
України. Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія економічна. 
2017. №54. С. 152-157.
3. Vankovych D., Halaiko A. Estimation of efficiency of 
management of financial resources of agricultural 
enterprises in Ukraine. Black Sea Scientific Journal of 
Academic Research. 2019. Vol. 44. Issue 01. 41-49.
4. Vankovych D., Trofymenko M., Ivaskevych K. The 
strategy of improving the system of forming financial 
resources for social infrastructure development in 
Ukraine. Formation of market economy in Ukraine. 2016. 
#37. 26-35.
5. .Ванькович Д., Іваськевич Х. Концептуалізація 
логіки дослідження сутності фінансового контролю. 
Науковий економічний журнал “Інтелект ХХІ”. 2018. 



№1. 194-196.
6. Ванькович Д., Іваськевич Х. Оцінка продуктивності 
діяльності Державної аудиторської служби України: 
регіональний аспект. Формування ринкової економіки 
в Україні. 2018. №40. С. 43-51.
7. Ванькович Д. Теоретико-методологічні засади та 
механізм реалізації фінансової політики в Україні. МІС. 
2014. 348 с.

17913 Замасло Ольга 
Теодорівна

Доцент 0 Фіскальне 
консультування

Актуальні дані: професор кафедри фінансів, 
грошового обігу і кредиту, доктор економічних наук, 
стаж - 20 років. Стажування за кордоном та участь у 
міжнародному науково-практичному семінарі 
(університет м. Зальцбург, Австрія, 2019 р.).
Автор таких праць:
1. Замасло О. Т., Приймак І. І., Грін О. В. Податкова 
система : навч. посібник / Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 
2011. 378 с.
2. Замасло О. Т. Податкова система України: теорія, 
методологія, практика : монографія. Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. 420 с.
3. Митна справа: підручник / за ред. д-ра екон. наук, 
проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. В. Грін, О. Т. 
Замасло та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 
540 с.
4. Замасло О. Т., Олійник І. М. Організація контролю за 
сплатою податків в Україні // Бізнес Інформ. 2017. №4. 
С. 297-301.
5. Замасло О., Камінська О. Особливості 
функціонування системи справляння ПДВ в Україні // 
Бізнес Інформ. 2017. № 5. С. 210-215.
6. Замасло О. Т. Оцінка ефективності функціонування 
регіональних органів Державної фіскальної служби 
України // Вісник Одеського національного 
університету. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 10(63). 
С.201-206.
7. Замасло О., Бойчук О. Аналіз сучасного стану 
податкової культури в Україні // Бізнес Інформ. 2015. 
№ 11. С. 351–357.

182374 Крупка 
Михайло 
Іванович

Завідувач 
кафедри

0 Науковий семінар Актуальні дані: доктор економічних наук, стаж - 42 
роки. Гарант ОНП, голова спеціалізованої вченої ради 
по захисту докторських (кандидатських) дисертацій 
за спеціальностями 08.00.08 – гроші, фінанси  і кредит 
та 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством (із 2009 р.).
1. Крупка М., Кульчицький М., Коваленко В. 
Трансформація ролі доходів місцевих бюджетів як 
інструменту бюджетного механізму в контексті 
децентралізації // Світ фінансів. 2018. №3. С. 7 - 21.
2. Крупка М.І., Демчишак Н.Б., Гриб В.М. Структурний 
аналіз інноваційної діяльності підприємств в Україні у 
контексті формування пріоритетів фінансового 
регулювання // Світ фінансів. 2019. № 3. С. 37-52.
3. Єгоричева С., Гудзь Т., Крупка М., Колодізєв О., 
Тарасевич Н. Роль банківської системи у підтримці 
фінансової рівноваги підприємств: досвід України // 
Банки і банківські системи. 2019. №4. С. 190 – 202.
4. Крупка М.І., Гринькевич О.С.,Сас С.П. Економічна 
ефективність університетів України у контексті 
інноваційності фінансового менеджменту // Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 
2020. № 1 (32). С. 112-128. 
5. Krupka M.I., Lew G., Tkachyk L.P., Rubakha M.V., Irshak 
О.S. Transformation of directions of interaction of tax 
bodies and enterprises in the process of the realization of 
tax control // Financial and credit activity: problems of 
theory and practice, Kharkiv. 2019. №4(31). С. 127 - 140.
6. Крупка М. І., Яремик М. М. Державна підтримка у 
фінансуванні високотехнологічних галузей 
національної економіки // Наукові записки УАД. 2019. 
Вип. 1.(58). С. 79 – 88.
7. Крупка М., Гринькевич О., Сас С. Економіко-
статистичний аналіз ефективності університетів 
України // Формування ринкової економіки в Україні. 
2019. Вип. 41. С. 279 – 290.
8. Крупка М., Ревак І. Вибір парадигми формування 
інтелектуального потенціалу в системі економічної 
безпеки держави // Формування ринкової економіки в 
Україні. 2019. Вип. 41. С. 291 – 300.
9. Крупка М.І., Дропа Я.Б., МакаренкоУ.Б. Інвестиційна 
поведінка домашніх господарств на фінансовому 
ринку України // Формування ринкової економіки в 
Україні. 2018. Вип. 40. С. 202 – 215.

182374 Крупка 
Михайло 
Іванович

Завідувач 
кафедри

0 Методологія 
фінансових 
досліджень

Гарант ОНП, голова спеціалізованої вченої ради по 
захисту докторських (кандидатських) дисертацій за 
спеціальностями 08.00.08 – гроші, фінанси  і кредит та 
08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством (із 2009 р.).
1. Крупка М., Кульчицький М., Коваленко В. 
Трансформація ролі доходів місцевих бюджетів як 
інструменту бюджетного механізму в контексті 
децентралізації // Світ фінансів. 2018. №3. С. 7 - 21.
2. Крупка М.І., Демчишак Н.Б., Гриб В.М. Структурний 
аналіз інноваційної діяльності підприємств в Україні у 
контексті формування пріоритетів фінансового 
регулювання // Світ фінансів. 2019. № 3. С. 37-52.
3. Єгоричева С., Гудзь Т., Крупка М., Колодізєв О., 
Тарасевич Н. Роль банківської системи у підтримці 
фінансової рівноваги підприємств: досвід України // 
Банки і банківські системи. 2019. №4. С. 190 – 202.
4. Крупка М.І., Гринькевич О.С.,Сас С.П. Економічна 
ефективність університетів України у контексті 
інноваційності фінансового менеджменту // Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 
2020. № 1 (32). С. 112-128. 
5. Krupka M.I., Lew G., Tkachyk L.P., Rubakha M.V., Irshak 
О.S. Transformation of directions of interaction of tax 
bodies and enterprises in the process of the realization of 
tax control // Financial and credit activity: problems of 
theory and practice, Kharkiv. 2019. №4(31). С. 127 - 140.
6. Крупка М. І., Яремик М. М. Державна підтримка у 
фінансуванні високотехнологічних галузей 
національної економіки // Наукові записки УАД. 2019. 
Вип. 1.(58). С. 79 – 88.
7. Крупка М., Гринькевич О., Сас С. Економіко-
статистичний аналіз ефективності університетів 
України // Формування ринкової економіки в Україні. 
2019. Вип. 41. С. 279 – 290.



8. Крупка М., Ревак І. Вибір парадигми формування 
інтелектуального потенціалу в системі економічної 
безпеки держави // Формування ринкової економіки в 
Україні. 2019. Вип. 41. С. 291 – 300.
9. Крупка М.І., Дропа Я.Б., МакаренкоУ.Б. Інвестиційна 
поведінка домашніх господарств на фінансовому 
ринку України // Формування ринкової економіки в 
Україні. 2018. Вип. 40. С. 202 – 215.

215633 Ванькович 
Данило 
Володимирович

Професор 0 Актуальні 
проблеми 
фінансової науки

Актуальні дані: доктор економічних наук, стаж - 20 р. 
Стажування за кордоном в Празькому інституті 
підвищення кваліфікації (Сертифікат №11201727 від 
30.11.2017).
Член спеціалізованої вченої ради по захисту 
докторських (кандидатських) дисертацій за 
спеціальностями 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та 
08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством (із 2017 р.).
Автор таких праць:
1. Ванькович Д., Галайко А. Державна фінансова 
підтримка піприємств як інструмент активізації 
розвитку аграрного сектору економіки. Східна 
Європа: економіка, бізнес і менеджмент. 2018. №1. С. 
284-288.
2. Ванькович Д., Галайко А. Податкове стимулювання 
розвитку підприємств аграрного сектору економіки 
України. Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія економічна. 
2017. №54. С. 152-157.
3. Vankovych D., Halaiko A. Estimation of efficiency of 
management of financial resources of agricultural 
enterprises in Ukraine. Black Sea Scientific Journal of 
Academic Research. 2019. Vol. 44. Issue 01. 41-49.
4. Vankovych D., Trofymenko M., Ivaskevych K. The 
strategy of improving the system of forming financial 
resources for social infrastructure development in 
Ukraine. Formation of market economy in Ukraine. 2016. 
#37. 26-35.
5. .Ванькович Д., Іваськевич Х. Концептуалізація 
логіки дослідження сутності фінансового контролю. 
Науковий економічний журнал “Інтелект ХХІ”. 2018. 
№1. 194-196.
6. Ванькович Д., Іваськевич Х. Оцінка продуктивності 
діяльності Державної аудиторської служби України: 
регіональний аспект. Формування ринкової економіки 
в Україні. 2018. №40. С. 43-51.
7. Ванькович Д. Теоретико-методологічні засади та 
механізм реалізації фінансової політики в Україні. МІС. 
2014. 348 с.

325707 Синиця Андрій 
Степанович

Професор 
кафедри 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Інформаційні технології та програмування

Знання сучасних концепцій розвитку 
інформаційних технологій. Розуміння 
системи базових знань сучасних 
інформаційних технологій з 
елементами програмування до 
відповідної тематики наукових 
досліджень Знання про методи 
практичного використання 
стандартних засобів операційної 
системи комп’ютера та методики 
організації науково-педагогічної роботи 
з використанням комп’ютерів. 
Розуміння механізмів та методів 
організації експериментальної, наукової 
і педагогічної роботи з використанням 
комп’ютерів.  Вміння аналізувати 
методи дисципліни щодо поточної і 
майбутньої науково-педагогічної 
діяльності; обирати засоби 
комп’ютерного забезпечення для 
організації практичної роботи; 
застосовувати прийоми теоретичного і 
практичного аналізу інформаційних 
технологій; будувати наукові і 
педагогічні види робіт з використанням 
комп’ютерів; організувати навчальну 
роботу слухачів курсів вивчення 
інформаційних технологій. Вміння 
здійснювати критичний аналіз знань 
про можливості сучасних комп’ютерів 
щодо практичного застосування у 
наукових дослідженнях, здатність 
застосування сучасних прийомів 
формування теоретичних знань і 
практичних навичок проектування і 
наукових розробок з використанням 
інформаційних технологій. Володіння 
навиками використання сучасних форм 
взаємодії наукових і освітніх установ з 
громадськістю, методикою організації 
навчальної роботи студентів і слухачів 
курсів з предмету інформаційних 
технологій; популяризація типових 
сучасних методик організації наукової і 
навчальної роботи з використаням 
комп’ютерів. Здатність виявляти 
актуальні проблеми тематики 
дослідження, здійснювати їх 
теоретичний аналіз та шукати можливі 
шляхи вирішення.
Здатність до організації власної 
наукової діяльності та системного 
критичного мислення. Здатність до 
якісного та професійного виконання 
поставленого завдання. Здатність 
окреслювати шляхи, засоби 
вдосконалення власних професійно-
педагогічних знань, умінь, розвитку 
особистісних рис, значущих для 
педагогічної та наукової діяльності.

Лекції, презентації, інтерактивні 
методи.

Письмова, усна, залік.

Підготовка науково-інноваційного проекту

Знання про форму і зміст запиту на 
фінансування науково-інноваційного 
проекту. Вміння аналізувати, 
оцінювати, співставляти результати 
власних досліджень і представляти їх у 
вигляді публікації та як основу 
майбутнього проекту. Вміння 
прогнозувати результати виконання 
науково-інноваційного проекту, їхню 
наукову новизну та практичну цінність. 
Представлення науково-інноваційного 
проекту на міжнародних і вітчизняних 
виставках та наукових конференціях. 
Практичні навички підготовки науково-
інноваційного проекту.

Презентації, лекції, колаборативне 
навчання, творче індивідуальне 
завдання, дискусія, побудова 
електронного навчання як простору 
прояву пізнавальних ініціатив.

Письмова, усна, залік.

Психологія вищої школи

Знання сучасних теорій і концепцій 
педагогічної та вікової психології у 
царині навчання дорослих. Розуміння 
механізмів психічних процесів, які 
беруть участь у засвоєнні знань, 
формуванні умінь та навичок у 
професійній підготовці студентів у 
вищій школі. Розуміння механізмів та 
учіння, сутності мотивації до навчання 
та інших видів діяльності. Уміння 
застосовувати знання про психологічні 
особливості осіб, які беруть участь у 
навчально-виховному процесі у вищій 
школі, та знання про механізми 
функціонування психічних процесів і 
явищ, які супроводжують викладацьку 

Лекції, презентації, інтерактивні методи 
(ситуаційні вправи, брейнштормінг), 
дискусії, тестування.

Письмова, усна, залік.



діяльність. Уміння та навички  
ефективного управління навчально-
виховним процесом у ВНЗ в рамках 
дисципліни, яка викладається. Уміння 
діагностувати навчальні стилі 
студентів, визначаючи їхні обмеження 
та переваги; здатність за потреби 
корегувати    навчальний стиль 
студента.  Уміння вивчати навчальну 
мотивацію студентів та ефективно 
стимулювати їх до навчання. Здатність 
до критичного аналізу теорій та 
концепцій, що є підґрунтя сучасних 
методик викладання у вищій школі. 
Уміння оцінювати ефективність 
методик подачі навчального матеріалу, 
обирати та/або створювати засоби та 
стилів викладання, адекватні змісту 
навчального матеріалу та аудиторії. 
Уміння формувати власну обґрунтовану 
позицію щодо розв’язання проблем, які 
стосуються викладання у вищій школі. 
Володіння комунікативними уміннями і 
навичками, необхідними викладачу для 
ефективної самопрезентації, публічного 
виступу, конструктивної міжособової та 
особистісно-групової взаємодії у ході 
навчально-виховної діяльності.
Уміння гнучко застосовувати засоби 
безпосередньої та опосередкованої 
взаємодії з колегами для обміну 
педагогічним досвідом та 
представлення власних методичних 
розробок (в рамках методичних 
семінарів, науково-практичних 
конференцій тощо). Розуміння 
суспільної ролі вищої школи як інститут 
соціалізації людини. Уміння керувати 
груповими процесами у студентській 
академічній групі та  створювати 
команди для реалізації навчальних та 
наукових проектів. Уміння планувати 
власний час і кар’єру, демонструючи 
студентам зразок оптимального 
використання особистісних та 
професійних ресурсів у постановці і 
досягненні професійних цілей. 
Володіння прийомами та техніками 
самооцінки  мотивації професійної 
діяльності та засобами саморегуляції 
переживань та вольових процесів.

Методологія підготовки наукової публікації

Знання про види наукових публікацій, 
структуру наукової статті, 
наукометричні бази фахових видань. 
Вміння аналізувати, оцінювати, 
співставляти результати власних 
досліджень і представляти їх у вигляді 
публікації. Апробація результатів 
дисертаційної роботи на міжнародних і 
вітчизняних наукових конференціях. 
Необхідні знання і практичні навички 
публікації в міжнародних і вітчизняних 
фахових періодичних виданнях 
результатів експериментальних 
досліджень. Практичні навички 
підготовки наукових публікацій.

Методи передачі інформації, 
практичного засвоєння, самостійного 
опрацювання, модульного контролю, 
брейнштормінг, бліц-опитування, 
дискусії, публічні виступи, аналіз й 
діагностика проблемних ситуацій у 
наукових пошуках, інформаційно-
комп’ютерні, проектування 
індивідуальної траєкторії підготовки 
публікацій.

Письмова, усна, залік.

Педагогіка вищої школи

Знання та розуміння теоретико-
методологічних засад організації 
навчально-виховного процесу у вищій 
школі, сутності, мети, функцій, науково-
педагогічних, моральних цінностей 
діяльності викладача, теоретико-
методичних аспектів організації 
педагогічної взаємодії, навчально-
пізнавальної діяльності студентів, 
емоційно-виховного впливу на їхній 
розвиток. Уміння організовувати різні 
види педагогічної діяльності у вищій 
школі, виокремлювати критерії оцінки 
їхньої ефективності, готовність 
визначати особистісну педагогічну 
позицію як викладача, здатність 
проектувати та окреслити модель 
власної педагогічної  діяльності у вищій 
школі, аналізувати педагогічні ситуації 
та самостійно приймати рішення. 
Здатність критично аналізувати зміст 
навчальних дисциплін за фахом та 
узгоджувати його з набутим досвідом й 
професійною діяльністю майбутніх 
фахівців, критично оцінювати власні 
уміння застосовувати організаційно-
методичні форми навчання у вищій 
школі, аналізувати потреби, інтереси, 
ставлення студентів до навчального 
процесу, пропонувати ідеї щодо 
вдосконалення їхніх знань, умінь, 
формування позитивної мотивації 
навчання відповідно до їхніх 
індивідуально-типологічних 
особливостей. Здатність 
налагоджувати контакт, організовувати 
діалогічне спілкування зі студентами 
відповідно до їхніх психологічних 
особливостей, дотримуватися норм 
педагогічної етики та педагогічного 
такту, обирати й застосовувати 
доцільні стилі педагогічної поведінки у 
конфліктних ситуаціях, доцільні 
способи розв’язання конфліктів зі 
студентами, викладачами,уміння вести 
дискусії з науковцями, представниками 
громадськості з наукових проблем, 
відстоювати особистісну науково-

Словесні (інтерактивна лекція, бесіда), 
виконання практичних завдань, 
групова робота, наочні методи 
(ілюстрування лекційного матеріалу).

Письмова, усна, залік.



педагогічну позицію на демократичних 
засадах. Здатність критично оцінювати 
власні педагогічні уміння відповідно до 
інноваційних підходів, визначати 
інноваційні моделі, технології 
організації навчально-виховного 
процесу у вищій школі та приймати 
рішення щодо їхнього застосування, 
оцінювати власну відповідальність як 
викладача в організації навчання, 
взаємодії зі студентами, окреслювати 
шляхи, засоби вдосконалення власних 
професійно-педагогічних знань, умінь, 
розвитку особистісних рис, значущих 
для педагогічної діяльності.

Новітні технології та інструменти фінансового ринку

Знання новітніх технологій та 
інструментів на вітчизняному та 
міжнародному фінансовому ринках, 
розуміння механізму їх функціонування. 
Розуміння сутності та сфера 
використання фінансового інжинірингу.

Брейнштормінг, бліц-опитування, 
дискусії, публічні виступи, індивідуальні 
завдання, аналіз й діагностика 
проблемних ситуацій, інформаційно-
комп’ютерні.

Письмова, усна, іспит.

Методологія фінансових досліджень

Знання основних методологічних 
аспектів фінансових досліджень; 
особливостей наукового способу 
пізнання та його складові при 
дослідженні фінансових систем, 
моделей фінансового аналізу, 
принципові підходи до дослідження їх 
концептуального базису.
Розуміння  сучасних емпіричних 
методів економічних досліджень.

Бліц-опитування, дискусії, публічні 
виступи, індивідуальні завдання, аналіз 
й діагностика проблемних ситуацій у 
наукових пошуках, інформаційно-
комп’ютерні, проектування 
індивідуальної траєкторії підготовки 
публікацій.

Письмова, усна, іспит.

Фінансовий механізм інноваційного розвитку та фіскальне регулювання

Знання основних положень і 
результатів сучасних наукових 
досліджень проблем інноваційного 
розвитку, головних напрямів 
здійснення фіскального регулювання в 
Україні та світі. Вміння аналізувати, 
оцінювати, особливості системи 
фіскального регулювання 
підприємницької діяльності в Україні й 
закордоном та тенденції його розвиту, 
виокремлювати ефективні методи та 
форми фіскального стимулювання 
інноваційної діяльності, стратегічні 
пріоритети інноваційного розвитку 
національної економіки. 

Семінари-дискусії, бліц-опитування,  
публічні виступи, індивідуальні 
завдання, робота в малих групах, 
тестування, аналіз  проблемних 
ситуацій фіскального регулювання, 
презентації.

Письмова, усна, іспит.

Інноваційні технології у банківському та страховому бізнес

Знання теоретичних і практичних 
аспектів використання сучасних 
технологій у банківському й страховому 
бізнесі та їхнього впливу на розвиток 
фінансової системи України. 
Спроможність визначати тенденції та 
вектори розвитку банківського та 
страхового секторів в Україні та світі, у 
контексті ідентифікації інноваційних 
технологій, які здатні, у разі адаптації, 
забезпечити довгострокову 
конкурентну перевагу банківським 
установам та страховим компаніям.

Брейнштормінг, бліц-опитування, 
дискусії, публічні виступи, індивідуальні 
завдання,  інформаційно-комп’ютерні.

Письмова, усна, іспит.

Філософія фінансів, банківської справи та страхування

Вміння демонструвати переваги та 
необхідність досліджень філософії 
фінансів, банківської справи та 
страхування при проведенні освітніх 
семінарів; володіння інструментами 
передачі набутих знань і практичних 
навичок у зазначеній сфері.

Бліц-опитування, дискусії, публічні 
виступи, індивідуальні завдання, аналіз 
й діагностика проблемних ситуацій, 
інформаційно-комп’ютерні.

Письмова, усна, іспит.

Теорія та методологія фінансової політики держави

Знання основ та методологічних засад 
фінансової політики держави, місця її в 
системі економічної науки та механізму 
реалізації; методики оцінки 
результативності фінансової політики в 
Україні.
Розуміння особливостей реалізації та 
основних проблем державної 
фінансової політики в Україні.
Вміння розкрити конфліктну сутність та 
забезпечувальну природу фінансових 
відносин; обґрунтувати методологічні 
засади реалізації фінансової політики 
як системи діяльності; розкрити 
сутність фінансової безпеки держави в 
середовищі реалізації фінансової 
політики та проаналізувати проблему 
суб’єктивізму в її оцінці.
Здатність дати оцінку 
компліментарності бюджетно-
податкової і грошово-кредитної політик 
як інструментів макроекономічного 
регулювання та впливу на 
конкурентоспроможність національної 
економіки; визначити пріоритетні 
напрями соціалізації фінансової 
політики держави в контексті 
євроінтеграції; обґрунтувати 
імперативи реалізації вітчизняної 
фінансової політики на сучасному етапі 
глобалізації. Володіння інструментами 
комунікацій для просування наукових 
ідей, підходів та результатів 
досліджень щодо підвищення 
ефективності фінансової політики 
держави в умов глобалізації; Вміння 

Словесні (лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда, інструктаж), наочні (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження), 
практичні (творчі вправи).

Письмова, усна, іспит.



використовувати сучасні форми 
взаємодії наукових установ, держави та 
суб’єктів господарювання різних форм 
власності задля практичного втілення 
сучасних ідей реалізації фінансової 
політики в Україні. Здатність брати 
участь у критичному діалозі 
досліджень у сфері реалізації 
фінансової політики держави під час 
наукових дискусій, висловлюючи та 
відстоюючи свою власну позицію. 
Вміння впроваджувати методологію 
фінансової політики держави у 
вивчення соціально-економічних явищ.

Фіскальне консультування

Знання основних положень і 
результатів сучасних наукових 
досліджень проблем бюджетно-
податкової сфери, напрямів та 
особливостей здійснення фіскального 
консультування суб’єктів 
господарювання в Україні та світі. 
Вміння застосовувати теоретичні 
знання з питань оподаткування у 
власній науково-дослідній та 
практичній діяльності. Необхідні знання 
щодо організації податкової роботи на 
підприємстві та оцінювання її 
результативності. Практичні навички у 
сфері фіскального консультування при 
читанні лекцій та проведенні семінарів.

Тестування, бліц-опитування, семінари-
дискусії, публічні виступи, аналіз  
проблемних ситуацій у податковому 
законодавстві, інформаційно-
комп’ютерні у базі даних ЗІР, 
підготовка індивідуальних податкових 
консультацій, тренінг.

Письмова, усна, іспит.

Використання міждисциплінарних підходів у сфері фінансів, банківської справи та страхування

Знання та розуміння власної 
предметної галузі серед інших наук, 
усвідомлення соціальної значущості 
своєї майбутньої професії.
Знання сутності наукових гіпотез, 
критерії їх перевірки для різних типів 
даних фінансового та 
міждисциплінарного аналізу; основ 
аналізу причинно-наслідкових зв’язків в 
соціально-економічних процесах.

Методи передачі інформації, 
брейнштормінг, бліц-опитування, 
дискусії, публічні виступи, індивідуальні 
завдання,  інформаційно-комп’ютерні.

Письмова, усна, іспит.

Фінансове моделювання в неусталених соціально-економічних умовах

Вміння демонструвати переваги та 
необхідність досліджень філософії 
фінансів, банківської справи та 
страхування при проведенні освітніх 
семінарів; володіння інструментами 
передачі набутих знань і практичних 
навичок у зазначеній сфері.

Бліц-опитування, дискусії, публічні 
виступи, індивідуальні завдання,  
інформаційно-комп’ютерні.

Письмова, усна, іспит.

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

Знання та розуміння основних 
морфологічних і синтаксичних 
категорій іншомовного наукового 
мовлення, ключових характеристик 
наукового стилю; розуміння детального 
змісту, структури і композиції основних 
видів автентичних наукових текстів за 
фахом з монографій, підручників, газет, 
науково-популярних і спеціалізованих 
журналів та Інтернет-видань, знання 
вимог до академічної і професійної 
кореспонденції. Уміння чітко, 
граматично правильно, стилістично 
коректно, зв’язно, лаконічно і 
аргументовано формулювати думку 
іноземною мовою в монологічному, 
діалогічному і полілогічному мовленні, 
наводячи різноманітні аргументи “за” і 
“проти”; уміння використання типових 
мовленнєвих моделей та структур в 
умовно-комунікативних і 
комунікативних ситуаціях фахового 
спілкування. Здатність до сприйняття, 
обробки інформації іноземною мовою та 
управління нею; здатність до 
аналітичного, критич¬ного та 
системного мислення, що виявляється у 
різних видах іншомовної мовленнєвої 
діяльності; здатність критично 
аналізувати інформацію іноземною 
мовою, оцінювати її значущість, 
синтезувати і структурувати її у процесі 
оформлення власних висловлювань 
іноземною мовою; уміння застосовувати 
різні техніки читання наукової 
літератури. Володіння усною та 
письмовою комуні-кацією іноземною 
мовою на просунутому рівні (Advanced 
C1). Уміння налагоджувати контакт 
іноземною мовою, організовувати 
діалогічне спілкування з іншими 
слухачами курсу, викладачами, 
науковцями; уміння обирати й 
застосовувати доцільні стилі 
комунікативної поведінки, 
комунікативні стратегії і тактики, дося-
гати комунікативної мети під час 
обговорень, дискусій, бесід; розуміти 
інформацію, намір мовця і 
комунікативні наслідки його 
висловлювання в ході професійно-
наукових обговорень; уміння виступати 
з підготовленими презентаціями, 
доповідями на наукових конференціях, 
вести дискусії з науковцями, 
представниками громадськості з 
наукових проблем, відстоювати 
особистісну наукову позицію на 
демократичних засадах. Здатність 
успішно самостійно продукувати статті, 
тези доповіді, реферати та анотації з 
високим ступенем граматичної, 

Інтерактивні (монологічного і 
діалогічного мовлення, робота в 
групах), дискусії, презентація наукових 
повідомлень.

Письмова, усна, іспит.



лексичної та стилістичної коректності; 
здатність очолювати роботу в групі під 
час виконання проектів і підготовки 
презентацій; соціокультурна 
адаптивність та комунікабельність; 
креативність. Здатність нести 
відповідальність за якість і результати 
науково-дослідної діяльності. Здатність 
до навчання впродовж життя, до 
подальшого самовдосконалення у 
сфері іноземної мови.

Педагогічна практика

Знання та розуміння методологічних, 
концептуальних засад організації 
навчальних занять, викладання фахової 
дисципліни, діяльності викладача та 
діяльності студентів, теоретико-
методичних аспектів організації кожної 
складової діяльності. Уміння самостійно 
планувати структуру навчальних 
занять,  розробляти методику 
організації взаємодіяльності викладача 
й студентів, здійснювати підготовку 
навчальних занять, організовувати 
навчально-виховний процес як 
взаємодію викладача і студентів, 
оцінювати результати навчання 
відповідно до поставлених цілей, 
аналізувати проблеми, приймати 
рішення щодо їхнього вирішення. 
Вміння критично аналізувати проведені 
заняття за визначеними критеріями, 
оцінювати власні педагогічні дії й дії 
студентів на кожному етапі процесу 
відповідно до поставленої мети, 
здійснювати самостійні висновки й 
приймати рішення щодо вдосконалення 
кожного етапу заняття. Вміння 
організовувати діалогічне спілкування 
зі студентами, застосовувати доцільні 
добудови для встановлення контакту з 
ними, конструктивно спілкуватися з 
викладачами у процесі аналізу 
проведених навчальних занять. 
Готовність організовувати навчальні 
заняття відповідно до інноваційних 
підходів, здатність впроваджувати 
інноваційні моделі, технології в 
практику організації навчально-
виховного процесу, аналізувати власну 
відповідальність за наслідки 
впровадження інноваційних 
педагогічних дій, окреслення програми 
власного професійного становлення та 
самовдосконалення на основі аналізу 
набутого під час практики 
педагогічного досвіду.

Бесіди, інструктажі, дискусії,  
індивідуальні завдання, аналіз й 
діагностика проблемних ситуацій у 
педагогічній роботі, інформаційно-
комп’ютерні.

Письмова, усна, залік.

Філософія

Знання особливостей картезіанського, 
раціоналістичних та ірраціона-
лістичних світоглядних та 
парадигмальних підходів в 
концептуалізації знань; актуальна 
проблематика, тенденції розвитку 
сучасних філософських теорій; головні 
глобалізаційні виклики, що виникли 
перед світовою й українською 
спільнотами; особливості 
інформаційного суспільства та запити 
щодо нових потреб інтелектуального та 
етичного розвитку людини; особливості 
та проблеми сучасного громадянського, 
соціального і культурного розвитку, що 
обумовлені  глобалізаційними 
викликами. Вміння інтегрувати 
загальнонаукові знання, сучасні 
філософські методи пізнання та 
парадигмальні підходи в науково-
дослідну роботу. Розуміння ролі 
загальнонаукових знань і сучасних 
філософських методів пізнання для 
успішної професійної діяльності; цілісне 
уявлення про процеси суспільного  
розвитку; здатність виявляти науковий 
потенціал проблем, які виникають у 
професійній діяльності, проводити 
якісно-кількісний аналіз. Вміння 
критично оцінювати світоглядно-
концептуальні обґрунтування 
перспектив людського розвитку з 
врахуванням їхнього гуманістичного та 
етичного потенціалу. Розуміння 
значущості громадянської перспективи 
людського розвитку та вміти виявляти 
світоглядно-ідейне підґрунтя 
комунікаційної ворожості й 
недоброзичливості до Іншого. Розуміння 
відмінність між переконаннями, 
заснованими на пересудах, забобонах і 
упередженнях, та переконаннями, 
заснованими на логічному 
обґрунтуванні й практичному досвіді. 
Визнання свободи як базової цінність 
людського життя в поєднанні з 
етичною та правовою відповідальністю.
Вміння самостійно критично оцінювати 
міру достатності власних 
загальнонаукових знань і за 
необхідності поповнювати їх.

Дебати, проблемно-пошукові, 
ситуативне моделювання, дискусії, 
презентація проектів, опитування.

Письмова, усна, іспит.

Науковий семінар

Знання методологічних засад та 
структури теорії наукового пізнання. 
Розуміння закономірностей та 
принципів розвитку сучасного 
міждисциплінарного економічного 

Брейнштормінг, бліц-опитування, 
дискусії, публічні виступи, індивідуальні 
завдання, аналіз й діагностика 
проблемних ситуацій у наукових 
пошуках, інформаційно-комп’ютерні, 

Письмова, усна, залік.



наукового знання. Оволодіння 
науковими методами досліджень. 
Розуміння сутності детермінізму в 
науковому дослідженні та пізнання 
екологосоціального детермінізму в 
сучасній науці.

проектування індивідуальної траєкторії 
підготовки публікацій.

Актуальні проблеми фінансової науки

Знання основних положень і 
результатів сучасних наукових 
досліджень фінансової науки; знання 
актуальних проблем фінансової науки в 
Україні та світі. 
Розуміння моделей фінансової системи 
держави, визначення тенденцій та 
пріоритетних напрямів розвитку 
сучасної фінансової системи, 
формулювання напрямів фінансової 
політики.
Вміння оперувати інформацією щодо 
сучасного стану, тенденцій розвитку, 
проблематики та наукової думки у 
сфері державних фінансів, фінансів 
суб’єктів господарювання, фінансів 
домогосподарств, банківської справи та 
страхування, податків та фіскальної 
політики держави, фінансового ринку.
Вміння володіти навичками осмислення 
і виявлення складних проблем сучасної 
фінансової науки та практики бізнес-
середовища; застосовувати набуті 
теоретичні знання до розв’язання 
конкретних проблем в усіх сферах 
фінансової системи; виокремлювати 
стратегічні пріоритети розвитку 
національної фінансової системи з 
урахуванням світового досвіду 
загальноцивілізаційних перетворень.
Володіння практичним інструментарієм 
наукових досліджень в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та 
орієнтування на співробітництво із 
закладами системи Академії наук 
України, бізнес сектором, закордонними 
науковцями та грантову діяльність.
Вміння публічного представлення та 
захисту результатів наукових 
досліджень. Здатність брати участь у 
критичному діалозі досліджень у сфері 
фінансів, банківської справи та 
страхування, міжнародних наукових 
дискусіях, висловлюючи та відстоюючи 
свою власну позицію. Науково 
обґрунтоване оцінювання отриманих 
результатів.

Словесні (лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда, інструктаж), наочні (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження), 
практичні (творчі вправи).

Письмова, усна, іспит.

Інтелектуальна власність і трансфер технологій

Знання сучасних концепцій 
інтелектуальної власності. Розуміння 
творчої діяльності як відносин, що 
регулюються інтелектуальним правом. 
Знання про право інтелектуальної 
власності як інститут права та галузь 
законодавства: суб'єктів, об'єкти та 
зміст правовідносин у сфері 
інтелектуальної власності. Розуміння 
механізмів реалізації суб'єктивних прав 
у сфері  інтелектуальної  власності, 
охорони та захисту прав 
інтелектуальної власності. Вміння 
здійснювати юридичну кваліфікацію 
приватно-правових явищ, 
встановлювати закономірності між 
структурою зобов’язань у сфері 
інтелектуальної власності та їх  
юридичними наслідками, аналізувати 
залежності властивостей договорів 
щодо розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності від 
характеристик їх істотних умов, 
встановлювати основні чинники 
побудови цивільно-правових договорів, 
що визначають їх здатність адекватно 
регулювати приватно-правові 
відносини. Вміння адаптувати 
міжнародно-правові стандарти (в тому 
числі стандартів ЄС) у сфері 
інтелектуальної власності в Україні, а 
також прогнозувати вплив правових 
реформ у сфері інтелектуальної 
власності на економічні процеси у 
державі. Представляти результати 
досліджень, що стосуються 
авторського, патентного права, 
договорів щодо розпорядження 
майновими правами інтелектуальної 
власності у міжнародних рейтингових 
журналах, порівнювати результати 
власних досліджень у сфері 
інтелектуального права зі світовими 
аналогами, об’єднувати зусилля різних 
наукових груп для вирішення 
комплексних завдань авторського 
права та промислової власності. Вміння 
здійснювати системний аналіз 
приватно-правових явищ у сфері 
інтелектуальної власності та трансферу 
технологій, встановлювати специфіку 
новітніми методами, показувати 
переваги розроблених методик 
наукового пошуку щодо авторських, 
суміжних прав, промислової власності, 
створювати наукові групи, 
співпрацювати з юридичними 
компаніями для впровадження 
результатів досліджень. Забезпечувати 
права інтелектуальної власності через 
видавничу діяльність стосовно нових 
методів визначення та вдосконалення і 

Лекції з використанням 
мультимедійного обладнання, 
інтерактивні методи (брейнштормінг, 
робота в групах), тестування, дискусії.

Письмова, усна, залік.



адаптації відомих методів до нових 
правових проблем у сфері 
інтелектуального права. Обмін 
досвідом з проблем інтелектуального 
права через участь та організацію 
наукових семінарів, шкіл, конференцій.

Інновації та підприємництво

Знання основних положень 
теоретичних концепцій інновацій та 
інноваційної діяльності українських і 
зарубіжних вчених; розуміння 
особливостей підприємництва в 
інформаційну епоху; знання сучасних 
підходів та інструментів провадження 
інноваційного підприємництва; знання 
форм фінансування інноваційного 
підприємництва; розуміння принципів 
інноваційної культури суб’єктів 
підприємницької діяльності; знання 
складових національної інноваційної 
системи. Вміння проаналізувати вихідну 
ситуацію та сформулювати завдання 
інноваційного розвитку підприємства; 
вміння здійснити пошук інноваційних 
ідей із доступних джерел; вміння 
організувати та провести генерування 
інноваційних ідей; вміння 
систематизувати інноваційні ідеї за 
обраними критеріями та сформулювати 
базу таких ідей. Вміння оцінити та 
відібрати інноваційні ідеї для 
впровадження; вміння розрахувати 
економічний результат впровадження 
інновації; вміння оцінити ризики 
інноваційного розвитку підприємства 
(організації). Володіння інструментами 
маркетингових комунікацій для 
просування результатів інноваційних 
проектів; знання та використання 
сучасних форм взаємодії наукових 
установ та виробничих підприємства 
задля втілення інноваційних ідей. 
Навики застосовувати інструментів 
менеджменту знань у підприємництві. 
Вміння визначати та прогнозувати 
соціальні наслідки впровадження 
інновацій.

Лекції з використанням 
мультимедійного обладнання, 
інтерактивні методи (генерування 
інноваційних ідей, робота в групах), 
підготовка опису бізнес-моделі 
потенційного стартапу.

Письмова, усна, залік.

 


