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Перспективний план розвитку кафедри, в якому висвітлено її
програмні цілі та завдання, розроблений у контексті Стратегії розвитку
Львівського національного університету імені Івана Франка. У ньому
поєднано бачення майбутнього кафедри із зафіксованими в попередніх
періодах тенденціями її розвитку та оцінкою впливу низки чинників, що
визначають особливості нинішньої ситуації в суспільстві загалом, та у
сфері освіти й науки зокрема.
Історична довідка
Кафедру створено в 1966 р. одночасно з формуванням економічного
факультету Львівського державного університету імені Івана Франка на базі
Львівської філії Київського інституту народного господарства (сьогодні –
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана), у
структурі якого було три кафедри: 1) економіки, організації та планування
народного господарства; 2) фінансів, бухгалтерського обліку та статистики;
3) математичних методів в економіці.
Підготовку фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит» (з 2016 р. «Фінанси, банківська справа та страхування») денної та заочної форми навчання на
кафедрі фінансів, бухгалтерського обліку і статистики започатковано у 1991 р.
З ініціативи завідувача кафедри професора Михайла Крупки внаслідок змін у
програмах підготовки економічних кадрів в Україні з метою забезпечення
навчально-методичного і наукового рівня підготовки фахівців на підставі
Ухвали Вченої ради університету від 30.06.1993 р. наказом Ректора № 848 від
14.07.1993 р. в університеті внаслідок поділу було створено дві кафедри:
«Фінансів, кредиту і статистики» та «Обліку і аудиту». Від першої з них у
лютому 1998 р. було виокремлено і відкрито кафедру «Статистики», а у червні
2000 р. – кафедру «Банківського та страхового бізнесу». З 1 червня 2003 р.
кафедру фінансів і кредиту перейменовано у кафедру фінансів, грошового обігу
і кредиту.
Інституційні основи програмних цілей та завдань розвитку кафедри
Пріоритетні напрями (цілі) діяльності кафедри фінансів, грошового обігу і
кредиту, як структурного підрозділу економічного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка, безпосередньо визначено
Статутом Університету, Стратегією розвитку Університету на 2021-2025 рр.,
Кодексом академічної доброчесності та Положенням про забезпечення академічної доброчесності. До таких пріоритетів належать: забезпечення високої
якості освітнього процесу; досягнення найвищих стандартів у наукових
дослідженнях та інноваціях; поглиблення інтеграції в світовий освітній та
науковий простір.
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Головним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців,
здатних вирішувати складні проблеми теорії і практики на макро- і мікрорівнях
економіки в процесі професійної діяльності або навчання у сфері фінансів,
банківської справи та страхування. Це передбачає проведення досліджень та
здійснення інновацій, глибоке переосмислення наявних і створення нових
цілісних знань і характеризується системністю вимог.
Основними напрямами діяльності колективу кафедри задля забезпечення
головного завдання є навчально-методична, науково-дослідна, організаційновиховна та профорієнтаційна робота, а також розвиток міжнародного
співробітництва.
Необхідність розроблення нової програми розвитку кафедри зумовлено
реформуванням в Україні основних аспектів освітньої та наукової парадигм і
відповідними змінами у: законодавстві та нормативно-правових актах; потребах
вітчизняного ринку праці; та з огляду на поглиблення європейської інтеграції
держави.

•

Кадрове забезпечення розвитку кафедри
Моніторинг та оцінка роботи наукових, науково-педагогічних і
педагогічних працівників здійснюється згідно з Положенням про
оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науковопедагогічних і педагогічних працівників.

Нині на кафедрі працює 30 осіб, з них 28 – штатні науково-педагогічні
працівники (26 ставок), у тому числі 9 професорів. Середній вік викладачів
кафедри становить 42 роки. Кафедра забезпечує проведення аудиторних занять
з 55 дисциплін та виконання наукових досліджень за темою «Фінансова
політика модернізації економіки України» (державний реєстраційний номер
0120U101808) 2021-2023 рр.
Науковий потенціал кафедри та особистісні характеристики викладачів
дають змогу вирішувати на належному рівні актуальні завдання її розвитку за
усіма напрямами діяльності. Так, за результатами рейтингування науковопедагогічних працівників економічного факультету університету за 2019 р. два
викладачі кафедри посіли місця у першій десятці викладачів економічного
факультету. Упродовж 2017-2022 рр. науково-педагогічним колективом
кафедри підготовлено та опубліковано: 8 підручників, 5 навчальних посібники
(додаток 1), 20 монографій, у тому числі 3 одноосібні, 5 збірників наукових
праць «Формування ринкової економіки в Україні» (акредитовано МОН
України у 2020 р. як фахове видання категорії «Б»), а також три випуски
наукового студентського збірника «Проблеми розвитку страхування в Україні».
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•

Організація заходів щодо підвищення кваліфікації, вдосконалення
викладацької майстерності та проходження стажування, зокрема за
кордоном, науково-педагогічними і науковими працівниками відповідно до
вимог нормативних документів Університету та вимог чинного
законодавства.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри успішно підвищили рівень
кваліфікації, завершили навчання на курсах вдосконалення викладацької
майстерності та пройшли стажування, зокрема 7 з них за кордоном (Австрія,
Німеччина, Чехія). У планах кафедри збільшити частку викладачів (до 33%) та
географію проходження стажування за кордоном.
Докторські дисертації захистили такі викладачі кафедри: Демчишак Н.Б.
(2017 р.), Дропа Я.Б. (2018 р.), Замасло О.Т. (2018 р.), Коваленко В.М. (2020 р.).
Усе зазначене дало змогу колективу кафедри посісти високі місця у
загальнофакультетському рейтингу науково-педагогічних працівників.
Освітня діяльність
• Акредитація освітніх програм. Ліцензування.
Підготовка фахівців для потреб вітчизняної економіки з урахуванням
Національної рамки кваліфікацій і вимог стейкголдерів здійснюється
колективом кафедри на всіх рівнях вищої освіти (бакалавр, магістр та доктор
філософії) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
згідно ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка,
зокрема на:
➢ освітньому ступені «Бакалавр» – за ОП «Фінанси, банківська справа та
страхування (з 2016 р.);
➢ освітньому ступені «Магістр» – за ОНП «Фінанси і кредит» (з 2019 р.)
та ОПП «Фінанси та інноваційно-інвестиційні технології» (з 2021 р.),
«Фіскальне адміністрування та митна справа» (з 2018 р.);
➢ освітньо-науковому ступені «Доктор філософії» – за ОП «Фінанси,
банківська справа та страхування» (з 2016 р.).
Усі освітні програми є ліцензованими та акредитованими і зараз
здійснюється підготовка до чергової акредитації частини з них, зокрема на
освітньому ступені «Бакалавр» та «Магістр», а саме таких освітніх програм
«Фінанси, банківська справа та страхування», «Фінанси і кредит», «Фінанси та
інноваційно-інвестиційні технології», «Фіскальне адміністрування та митна
справа». У 2020 р. успішно акредитовано аспірантуру з підготовки доктора
філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
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Освітні програми кафедри ґрунтуються на поєднанні теоретичних і
практичних дисциплін, читанні окремих курсів англійською мовою, залучені
фахівців-практиків до проведення занять та проходженні різних видів практик
студентами.
У
сукупності
це
дає
змогу
забезпечити
високу
конкурентоспроможність випускників на вітчизняному ринку праці.
Тенденції розвитку навчально-методичного забезпечення
Результати навчально-методичної діяльності колективу кафедри за останні
5 років характеризуються такими показниками (табл. 1), а планові індикатори
розвитку наведено у табл. 2:
Таблиця 1
Результати навчально-методичної діяльності кафедри за 2017-2022 рр.
Підручники
Навчальні посібники
Методичні рекомендації та
плани семінарських занять
Електронні курси
Оновлення ОП
Підготовка нових дисциплін,
у тому числі:
- вибіркових;
- англомовних.

2017
2
1

2018
2
1

2019
2
1

2020
1
1

2021
1
1

Разом
8
5

2

3

4

4

4

17

1
2

1
3
7

1
1

1
1

1
1

2

1

1

1
1

1
1

1

5
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До інновацій освітнього процесу належать комплексні практично
орієнтовані тренінги типу «квест» з відеоматеріалами, що ілюструють методи
розв’язання проблемних ситуацій. У 2021 р. організовано 14 таких тренінгів з
дисциплін “Історія фінансів”, “Фінансові розслідування та Національна оцінка
ризиків”.
Таблиця 2
План розвитку навчально-методичної діяльності кафедри на 2022-2027 рр.
2022
Підручники
Навчальні посібники
Методичні рекомендації
та плани семінарських
занять
Електронні курси
Оновлення ОП
Підготовка нових
дисциплін, у тому числі:
- вибіркових;
- англомовних.

2023
1

2024
1

2025
1

2026

2027

Разом
3
1

1

6

1
1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

3
3
3

1

1

3
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Звернемо увагу, що йдеться не про перевидання, а власне про видання
нових навчально-методичних праць.
Планується поширення застосування в освітньому процесі завдань типу
“квест”, вікторин, ділових ігор, конкурсів із прогнозування фінансовоекономічних показників.
Наведені у табл. 2 дані свідчать, що навчально-методичне забезпечення
кафедри у 2022-2027 рр. планується розвивати за такими напрямами:
➢ розроблення, модернізація та впровадження відповідно до стандартів
вищої освіти та сучасних вимог вітчизняного ринку праці
диверсифікованих освітніх програм за І, ІІ та ІІІ освітніми рівнями
підготовки;
➢ удосконалення вже наявних навчальних робочих програм з базових і
спеціалізованих курсів з урахуванням переліку і змісту загальних та
фахових компетентностей, що формуються в межах відповідних освітніх
програм;
➢ посилення роботи із залучення роботодавців до формування освітніх
програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти;
➢ запровадження інноваційних та дистанційних освітніх технологій
підготовки фахівців та створення умов для індивідуального навчання
обдарованої молоді.
➢ оптимізація структури навчальних планів у частині співвідношення
теоретичної та практичної підготовки, зокрема збільшення кількості
освітніх компонентів, які викладаються із використання сучасних
організаційних форм навчання (тренінгів, ділових ігор, розв’язання
практичних кейсів тощо) та лекцій для проведення експериментальної
навчальної й науково-дослідної роботи (наприклад в міжкафедральній
лабораторії факультету) з можливістю доступу до актуальної та повної
фінансової інформації й відкриває унікальну можливість отримати
навики користування професійними інформаційно-аналітичними
платформами, надати студентам можливість відчути себе у ролі
професійних фінансових аналітиків;
➢ збільшення кількості дисциплін (особливо професійно-орієнтованих),
які читаються англійською мовою;
➢ продовження підготовки до захисту випускових магістерських робіт
англійською мовою.
• Оприлюднення на сайті кафедри навчально-методичного забезпечення
науково-педагогічних працівників.
6

Частина навчально-методичного забезпечення вже розміщена на сайті
кафедри, а решту планується розмістити найближчим часом.
• Розроблення та атестування електронних курсів.
На кафедрі розроблено та атестовано 1 електронний курс
(доц. Приймак І. І.), а плани щодо подальшої роботи з цього напряму наведено
у табл. 2.
• Оновлення освітніх програм, навчальних дисциплін кафедри.
Плани щодо оновлення освітніх програм та навчальних дисциплін кафедри
наведено у табл. 2. Зокрема планується оновити 3 освітні програми та
нормативні і вибіркові дисципліни до них.
• Підготовка вибіркових дисциплін.
Кафедрою у 2017-2022 р. розроблено 7 нових вибіркових дисциплін.
Плани кафедри щодо розроблення нових вибіркових дисциплін та навчальних
дисциплін англійською мовою наведено у табл. 2, зокрема планується
розробити 3 нові вибіркові дисципліни.
Загалом колективом кафедри планується продовжити підготовку
електронних курсів та їхнє атестування, оновлення освітніх програм,
навчальних та вибіркових дисциплін.

•

Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці
Визначення основних напрямів наукових досліджень, участь в конкурсах
на фінансування з держбюджету, укладання госпдоговорів, отримання
грантів.

На кафедрі здійснюються наукові дослідження за темою «Фінансова
політика модернізації економіки України» (державний реєстраційний номер
0120U101808) 2021-2023 рр., яка містить основні напрями згідно з паспортом
спеціальності.
Група викладачів кафедри у жовтні 2021 р. подали документи на конкурс
«Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні
дослідження в суспільно-гуманітарній сфері» Національного фонду досліджень
України щодо отримання колективного гранту для проведення прикладного
дослідження на тему «Розробка концепції фінансового забезпечення "зеленого"
інвестування в Україні».
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Два професори кафедри залучені до виконання міжнародного проекту
«Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з
біодеградабальних полімерів», за результатами якого у першому півріччі
2022 р. підготовлено міждисциплінарне наукове видання «Виробництво і
споживання екотари з біодеградабельних полімерів».
У планах розвитку кафедри на 2022-2027 рр. залучити по одному
міжнародному та національному гранту на виконання наукових досліджень.
•

Планування підготовки докторів філософії і докторів наук через
аспірантуру і докторантуру, сприяння своєчасному захисту дисертацій,
збільшення кількості працівників з науковими ступенями (вченими
званнями).

На кафедрі успішно функціонує аспірантура та докторантура. Упродовж
звітного періоду 8 аспірантів кафедри захистили кандидатські дисертації. І з
них на кафедрі працює к.е.н. Р. Ю. Паславська, а к.е.н. О. І. Щуревич на іншій
кафедрі економічного факультету, інші - працюють у навчальних закладах
західного регіону України.
На одноразових спеціалізованих радах захистили кваліфікаційні
дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії за
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» аспіранти
кафедри: О. О. Овчар, А. І. Галайко, Р. Р. Юрків.
У червні 2022 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України утворено
Спеціалізовану вчену ради з присудження наукового ступеня доктора наук
строком на три роки (Д 35.051.01, профіль ради 08.00.08 «Гроші, фінанси і
кредит»).
Найближчими роками на кафедрі планується захист 5 аспірантів та 1-2
докторантів, а також збільшення кількості працівників з вченими званнями.
Крім того працівники кафедри щорічно здійснюють опонування
кандидатських і докторських дисертацій, дисертацій докторів філософії,
рецензування авторефератів, монографій та навчально-методичних праць, а
також залучаються до експертної роботи з актуальних проблем соціальноекономічного розвитку країни, зокрема беруть участь у щорічних громадських
обговореннях проєктів бюджету Львівщини організованих ЛОДА, підготовці й
обговоренні звітів про Національну оцінку ризиків відмивання коштів та
фінансування тероризму.
•

Публікаційна активність та підвищення відповідних стандартів,
збільшення кількості науково-педагогічних і наукових працівників, які
мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, що
включені до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science.
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Наукова активність у 2017-2022 рр. характеризувалася участю викладачів
кафедри в публікаціях у періодичних виданнях, що внесені до наукометричних
баз даних Scopus або Web of Science, як бачимо на рис. 1 їхня загальна кількість
становить 24 публікації.

Рис. 1. Динаміка обсягу публікацій кафедри фінансів, грошового обігу і
кредиту упродовж 2017 – 2021 років, одиниць
Зокрема, три і більше публікацій мають професори: О. Т. Замасло,
Н. Б. Демчишак,
Я. Б. Дропа,
М. І. Кульчицький,
М. І. Крупка,
О. М. Підхомний; доценти: М. В. Рубаха, Л. П. Ткачик. Планується, що до
2027 р. 9 викладачів кафедри матимуть не менше п’яти наукових публікацій у
періодичних виданнях, що внесені до цих наукометричних баз даних.
•

Підготовка до друку наукових праць, у тому числі іноземними мовами.

Результати наукової діяльності колективу кафедри за останні 5 років та
плановані показники на наступний період (затверджено на засіданні кафедри
10.01.2022 р., протокол № 8, див. додаток 1) і наведено у табл. 3 та табл. 4.
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Таблиця 3
Результати наукової діяльності колективу кафедри за 2017-2022 рр.
Монографії
Формування
ринкової
економіки в Україні
Статті, у тому числі:
з імпакт-фактором
Scopus та Web of Science
Тези

2017
4

2018
1

2019
1

2020
5

2021
8

Разом
20

1

1

1

1

1

5

63

74

1
28

0
39

53
1
5
33

71
1
6
42

57
2
12
59

318
4
24
201

Таблиця 4
План наукової діяльності колективу кафедри на 2022-2027 рр.
2022
Монографії
Статті, у тому числі:
з імпакт-фактором
Scopus та Web of
Science
Тези

2026
1
55
1

2027

53
1

2025
1
54
1

56
1

Разом
3
320
6

4

4

4

5

5

25

34

35

37

40

40

234

2024

50
1

2023
1
52
1

3
34

Наукові дослідження передбачається здійснювати за пріоритетними
напрямами, враховуючи потреби суспільства і науковий потенціал кафедри,
розвиваючи міждисциплінарність та інноваційність (додаток 2).
•

Приведення наукових періодичних видань у відповідність до вимог для
внесення у міжнародні наукометричні бази даних.

Колективом кафедри було проведено роботу з підготовки періодичного
видання «Формування ринкової економіки в Україні» до фахових видань
категорії «Б» (наказ МОН №816 від 2 липня 2020 р.) та успішно пройшов
індексацію в міжнародній наукометричній базі Copernicus з 2020 року.
•

Планування проведення наукових семінарів, зокрема з залученням
закордонних партнерів, розвиток титульних конференцій. Залучення
студентів до наукової роботи, участі у Міжнародних студентських
олімпіадах, Всеукраїнських студентських олімпіадах, Всеукраїнських
конкурсах студентських наукових робіт.
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На кафедрі планується продовжити практику проведення на регулярній
основі наукових семінарів, у тому числі і з залученням науковців з інших ЗВО
та наукових установ.
Кафедра провела наукові конференції з Чернівецьким національним
університетом (“Фінансові інструменти сталого розвитку економіки” у 2018 та
2021 роках), до організації яких також було залучено іноземних партнерів.
Кафедра також бере щорічно участь в організації та проведенні міжнародних
науково-практичних конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених на
економічному факультеті, у межах яких функціонує окрема секція “Фінансів,
грошового обігу і кредиту”, зокрема 20-21 травня 2022 року взяло участь
25 осіб.
Студенти постійно залучаються до науково-дослідної роботи кафедри та
приймають участь у Міжнародних і Всеукраїнських студентських наукових
конференціях, олімпіадах, конкурсах. Зокрема упродовж звітного періоду 9
студентів кафедри нагороджені дипломами призерів I-III ступенів студентських
наукових робіт. У міжнародному конкурсі з інвестиційних досліджень CFA
Resaerch Challenge 2020 р. команда, за участю студентів кафедри, посіла 2 місце
у загальному рейтингу. У 2019 р. команда студентів економічного факультету
зайняла 2 місце у фіналі Всеукраїнського змагання “Монетарна політика:
виклик Національного банку України університетам (NBU University
Challenge).
На кафедрі функціонує студентський науковий гурток для організації,
проведення, обговорення і рекомендації до опублікування результатів
індивідуальної науково-пошукової роботи студентів з дисциплін фахового
спрямування, а також вивчення новітніх технологій в фінансово-економічній
діяльності. Так, у 2022 р. вийшов у світ 3-й випуск наукового студентського
збірника «Проблеми розвитку страхування в Україні» за заг. ред. проф.
В. Й. Плиси, у якому розмістили свої публікації 33 студенти та аспіранти
кафедри.
•

Створення та підтримка актуальності наукових профілів науковопедагогічних, наукових, інших працівників кафедри у наукометричних
базах даних Scopus, Google Scholar, на плаформах ResearcherID (Web of
Science), ORCID.

Більшість викладачів кафедри створила профілі у наукових соціальних
інтернет мережах та в наукометричних базах даних, а посилання на них
розміщено на особистих сторінках працівників на порталі університету.
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Найближчим часом планується завершити цей процес, а також щорічно
оновлювати інформацію.
•

Сприяння участі учасників освітнього процесу в програмах міжнародної
академічної мобільності, стажуванню наукових і науково-педагогічних
працівників за кордоном, виконання міжнародних проєктів.

Важливим завданням діяльності колективу кафедри у сучасних умовах
посилення глобалізаційних процесів є розширення участі викладачів та
студентів у програмах міжнародної академічної мобільності, а також
гармонізація освітніх програм з іноземними, передусім, європейських закладів
вищої освіти. Відбір студентів, викладачів та адміністративних працівників
кафедри, номінованих на участь у програмах міжнародної академічної
мобільності, здійснюється згідно з критеріями, визначеними в наказі Ректора
ЛНУ імені Івана Франка “Про порядок організації та проведення конкурсу за
програмою Еразмус+ КА1 – індивідуальна навчальна кредитна мобільність”
(пункт 4).
За 2017-2022 рр. 5 студентів та 1 викладач кафедри взяли участь у
програмах міжнародної академічної мобільності, а до 2027 р. планується
збільшити кількість таких студентів та викладачів. З ініціативи кафедри у
2020/2021 н. р. розпочато підготовку на бакалавраті за спеціальністю
«Банківська справа та страхування» 15 громадян Туркменістану, на основі яких
сформовано окрему академічну групу ЕКФ-25с.
Організаційно-виховна робота
• Профорієнтаційна робота.
Науково-педагогічним колективом кафедри постійно проводиться з
учнівською молоддю (абітурієнтами) профорієнтаційна робота спрямована на
популяризацію спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».
Завданням організації роботи з професійної орієнтації є формування умов для
свідомого, мотивованого вибору професії майбутніми абітурієнтами, що
передбачає спілкування зі школярами із залученням активістів студентського
самоврядування, успішних студентів усіх курсів та молодих викладачів,
співпрацю з працедавцями та випускниками. Профорієнтаційна робота кафедри
здійснювалася та продовжуватиме здійснюватися за такими основними
напрямами:
➢ постійне оновлення інформаційно-агітаційних матеріалів на
інтернет-сторінці кафедри та в соціальних мережах;
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➢ цільові виїзди в навчальні заклади (виступи і презентація брошур та
буклетів; залучення школярів до наукових та виховних заходів
кафедри);
➢ розміщення рекламної інформації в електронних та друкованих ЗМІ;
➢ участь кафедри у різноманітних заходах (днях відкритих дверей в
університеті, днях вибору майбутньої професії у школах, ярмарках
професій, днях кар’єри та ін.);
➢ використання стаціонарних зовнішніх носіїв (інформаційні стенди,
дошки тощо) для розміщення інформації про освітні програми
кафедри (наявність ліцензії, терміни навчання, можливості
міжнародної академічної мобільності, можливості майбутнього
працевлаштування тощо).
• Робота порадників академічних груп із студентами.
Порадники академічних груп забезпечують дотримання студентами
належної організації вивчення навчальних дисциплін, інформують кафедру про
забезпечення і захист прав та інтересів студентів.
• Заходи, спрямовані на дотримання академічної доброчесності.
Щорічно проводиться ознайомча лекція про академічну доброчесність і
формування високої академічної культури для студентів 1 курсу спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», метою якої є запобігання
порушення академічної доброчесності, формування високої академічної
культури, утвердження етичних цінностей в освітньому процесі та науковій
діяльності.
• Налагодження співпраці із роботодавцями.
З ініціативи кафедри Університетом було укладено низку угод про
співпрацю та сприяння працевлаштуванню випускників, а також про
проходження практики студентами спеціальності. У планах кафедри на 20222027 рр. збільшити кількість таких угод, а також продовжити: співпрацю зі
спілками роботодавців щодо удосконалення освітніх програм кафедри та їх
експертної оцінки; практику запрошення випускників, які досягли успіхів у
професійній діяльності, до проведення лекцій та бізнес-кейсів для студентів;
створити на сайті кафедри рубрики «Клуб-випускників» (alumni) для організації
їх залучення до підтримки освітньої діяльності та інших соціальних проєктів
кафедри.
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• Забезпечення національно-патріотичного виховання учасників освітнього
процесу.
Колектив кафедри проводить виховну роботу (лекції, бесіди порадників
академічних груп зі студентами, відвідування виставок, музеїв, театрів, участь у
спортивних заходах університету, благодійній діяльності й різноманітних
соціальних проєктах, що реалізуються в університеті та за його межами,
долучається до заходів з вшанування пам’яті патріотів України, включаючи
Героїв Небесної Сотні, зокрема Д. Чернявського, який навчався на
економічному факультеті тощо) серед студентів, яка спрямована на
формуванням та розвиток у них національно-патріотичної свідомості, а також
загальнолюдських та європейських морально-етичних принципів та норм
поведінки і спілкування.
Промоція кафедри та розвиток комунікацій
• Конкретні кроки, спрямовані на представлення кафедри у соціальних
мережах.
Створено сторінку кафедри у мережі Facebook, на якій відображається
актуальна інформація про освітні події і навчальні заходи кафедри, зокрема
регулярно публікуються квестові завдання та їх відеорозв’язки з дисциплін
“Історія фінансів”, «Фінансові розслідування та Національна оцінка ризиків».
Крім того створено спільноти для спілкування та підтримання комунікації зі
студентами кафедри у соціальних мережах Viber, Telegram, Instagram.
На інтернет-сторінках працівників кафедри наведено посилання на їхні
профілі у соціальних та професійних мережах (Facebook, ORCID, Google
Академія, ResearchGate, Scopus, Web of Science (Publons), Academia.edu,
LinkedIn).
• Наповнення актуальною інформацією веб-сторінки кафедри (включаючи
оприлюднення освітніх програм та їх компонент, навчальних курсів,
актуальні новини кафедри).
На інтернет-сторінці кафедри наведено інформацію про освітні програми
та їх компоненти, навчальні курси, новини про події на кафедрі тощо.
Заповнення частини рубрик заплановано завершити у 2022/2023 н.р.
• Персональні веб-сторінки викладачів.
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Усі викладачі кафедри мають створені персональні веб-сторінки на порталі
університету, на яких розміщено інформацію про їхні наукові інтереси,
навчальні дисципліни, які вони викладають, публікації тощо. Оновлення
частини рубрик заплановано здійснити у поточному році.
Формування корпоративної культури колективу кафедри, основними
рисами якої є взаємодія та взаємоповага викладачів і студентів, соціальна
підтримка та захист інтересів кожного суб’єкта освітнього процесу.
Посилення роботи щодо формування проактивної позиції студентів,
реалізації їхнього потенціалу, виявлення лідерських якостей, творчих
здібностей і залучення студентів до участі у наукових та культурних заходах
кафедри, факультету й університету.
Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри фінансів, грошового
обігу і кредиту (Протокол № 14 від «08» червня 2022 року).

Претендент
на посаду завідувача кафедри
фінансів, грошового обігу і кредиту
економічного факультету
Львівського національного університету
Імені Івана Франка
доктор економічних наук, професор

Михайло КРУПКА
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ДОДАТОК 1
Підручники та посібники, видані колективом кафедри
упродовж 2017 – 2022 років
Підручники
1. Митна справа: підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. Крупки
М.І.(Рекомендовано МОН України, лист №1/11-17576 від 15.11.2013 р.). –
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 430 с.
2. Фінансова безпека суб’єктів господарювання: Підручник / М.І. Крупка,
Л.С. Яструбецька. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 320 с.
3. Митна справа: Підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ;
[М. І. Крупка, О. В. Микуляк, Петик М. І. та ін.]. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2018. – 540 с.
4. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / М.І. Крупка,
Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін. ; за ред д-ра екон. наук, проф. М.І.
Крупки. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. - 526 с.
5. Крупка М. І., Ковалюк О. М., Коваленко В. М. та ін. Фінансовий
менеджмент. Підручник. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. 440 с.
6. Плиса В.Й. Страхування : підручник, 2-ге вид, виправлене й доповнене /
В.Й. Плиса. - К.: Каравела, 2019. - 512 с.
7. Плиса В. Й., Плиса З. П. Бухгалтерський облік : підручник. 2-е вид.,
випр. і доп. Київ: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 420 с.
8. Плиса В. Й. Страхування [Третє видання, виправлене й доповнене] / В. Й.
Плиса // Видавництво "Каравела". Київ. – 2021. – 440 c.
Навчальні посібники
1. Плиса В. Й., Плиса З. П. Облік і аудит: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2017. – 684 с.
2. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік : навч. посібник. / В. Й.
Плиса, 3. П. Плиса. - [Третє видання, виправлене й доповнене]. - К.:
Каравела, 2019. - 560 с.
3. Плиса В. Й., Плиса З. П. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний
посібник. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 200 с.
4. Плиса В.Й., Плиса З. П. Облік і аудит : навч. посібник, третє видання,
виправлене й доповнене. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 688 с.
5. Демчишак Н. Б. Теоретичні та практичні аспекти розвитку інтернетекономіки (тема 5 “Розвиток електронного підприємництва та галузі
електронного фінтеху”) / Н. Б. Демчишак, І. Л. Татомир, Л. Г. Квасній //
Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського. Трускавець. – 2021. – 223269 c.
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Додаток 2
План видань наукової та навчально-методичної літератури на 2022 – 2027 рр.
кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
(затверджено на засідання кафедри 10.01.2022 р., протокол № 8
Видання

№
з/п

Автор(и)

1.

М.І. Крупка,
Є.М. Андрущак,
Н.Г. Пайтра та інші

2.

В.Й. Плиса,
О.Р. Рудик

3.

За ред.
М.І. Крупки

Антикризове управління фінансовою
стійкістю суб’єктів господарювання в
економіці України: теорія та практика
Грошово-кредитні системи країн
світу

4.

О.Т. Замасло

Фінансова звітність

5.

Д.В. Ванькович,
О.В. Грін

Фіскальна політика України та країн
світу

6.

М.І. Крупка,
М.І. Кульчицький,
Я.І. Пась

Управління розвитком банківського
бізнесу в Україні

Монографія

7.

В.М. Коваленко

Фінансова політика формування
трудового потенціалу України

Монографія

Назва видання

Вид
Банківська система

Підручник

Монографія
Підручник
Підручник
навчальний
посібник

рік
2022

2025
2022
2024
2026

2022
2027
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