
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний аграрний університет

Освітня програма 19358 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти Бакалавр

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
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 162

Повна назва ЗВО Львівський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493735

ПІБ керівника ЗВО Снітинський Володимир Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.lnau.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/162

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 19358

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 Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

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

Кафедра «Фінансів, банківської справи та страхування» 

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

Кафедра гуманітарної освіти, кафедра іноземних мов, кафедра вищої 
математики, кафедра права, кафедра управління проектами та безпеки 
виробництва, кафедра інформаційних систем та технологій, кафедра 
екології, кафедра економіки, кафедри обліку та оподаткування, кафедра 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, кафедра менеджменту 
ім. Є.Храпливого, кафедра міжнародних економічних відносин та 
маркетингу, кафедра автоматизації та компютерно-інтегрованих 
технологій, кафедра земеного кадастру, кафедра фізичного виховання

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Львівська область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. Володимира 
Великого, 1

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 137266

ПІБ гаранта ОП Грицина Оксана Володимирівна

Посада гаранта ОП В.о. завідувача кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

fin427@ukr.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-481-25-18

Додатковий телефон гаранта ОП +38(032)-224-29-27
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 7 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовку фахівців з фінансів було започатковано в навчальному закладі у 1991р. на кафедрі бухгалтерського обліку 
і фінансів. У 1999р. створено кафедру фінансів і кредиту (Лист Міністерства АПК України № 37 (18-2-13) 6098,  
Наказу ЛДАУ №186/3 від 50.07.99р.).
З 2016р. згідно Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 
за ступенями  (ОКР) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ЛНАУ, було 
продовжено підготовку фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа старування» та розроблено ОП. 
Після затвердження та введення в дію МОНУ Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа старування» (від 24.05.2019р. № 
729), її оновлено та приведено у відповідність до нього. 
На сьогоднішній день підготовка здобувачів здійснюється за денною та заочною формами навчання за освітньою 
програмою (ОП) спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа страхування». Актуальність розвитку та 
удосконалення ОП та її освітнього значення обумовлені змінами сучасної фінансово-економічної реальності та 
необхідністю комплексного підходу до її освітніх компонентів та досягнення програмних результатів.
Освітня програма 2020р. за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з присвоєнням 
кваліфікації Бакалавр з Фінансів, банківська справа та страхування розроблена Робочою групою економічного 
факультету на підставі Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського рівня ) галузі знань 072 
Управління та адміністрування для спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», (Наказ 
Міністерства освіти і науки України 24.05.2019 р. № 729) у складі: 
Грицина О.В. – гарант освітньої програми, к.е.н., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування;
1. Онисько С.М. – к.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування;
2. Синявська Л.В.- к.е.н., доцент каф. фінансів, банківської справи та страхування;
3. Шолудько О.В. - к.е.н., доцент каф. фінансів, банківської справи та страхування;
4. Агрес О.Г. - к.е.н., доцент каф. фінансів, банківської справи та страхування;
5. Содома Р.І. - к.е.н., доцент каф. фінансів, банківської справи та страхування;
6. Тимків І.М – здобувач освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
7. Головчак (Гаврилів) О. – головний економіст Регіонального відділу управління АТ Ощадбанк.
Освітню програму схвалено Методичною комісією економічного факультету (Протокол № 5 від 10 березня 2020 р.), 
рекомендовано Вченою радою економічного факультету ЛНАУ (Протокол № 7 від 10 березня 2020 р.). Погоджено 
керівником навчального відділу ЛНАУ та Першим проректором ЛНАУ. Затверджено Вченою радою ЛНАУ 
(Протокол № 11 від 30 червня 2020 р.). Освітня програма введена в дію згідно наказу № 93 від 30 червня 2020 р.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 36 20 15 0 0

2 курс 2019 - 2020 46 24 20 0 0

3 курс 2018 - 2019 44 9 22 0 0

4 курс 2017 - 2018 75 7 14 0 0

5 курс 2016 - 2017 58 10 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 19358 Фінанси, банківська справа та страхування
31587 Фінанси, банківська справа та страхування
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другий (магістерський) рівень 19395 Фінанси, банківська справа та страхування

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 67995 16906

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

67995 16906

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 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 ОП  072 Фін, банк.справа та страх 
2020.pdf

IFCKCxEcbRkecjh5PE/hLQlJSAMg1XBCPPTJMGCBAhY
=

Навчальний план за ОП Навчальний план 2020 фінанси, 
банк.справа та страх.pdf

R+8noUB+bwlnUukI4Ro5DBaYHgIgICF8QbS/dQfEHC
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

1.pdf 4S2QDBiYPLXR+Naf0rCbMhx/nwhhkHk5IXldc34OVBw
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

14.pdf mHUFv15aRjnpocs0w7BCcQ6ucJoPRglWl8Uff2/e0gs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

5.pdf Lm9rbK0wrdfh5Mvvj+Yz1kGHvSwGG1SYEzNJ1Tyhptg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

3.pdf UQJcnoihuFp67xVLwY5Zbd5jXR4N8iqNlbO+Av61zZw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2.pdf 348ZreOiBdDbav79iI9THtnyjs1Iiv1mTUeP+7FofEY=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Ціллю впровадження ОП в освітній процес є підготовка фахівців у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування, провадження наукової діяльності для АПК, шляхом надання освітніх і наукових послуг. 
Метою ОП є підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що забезпечить їм можливість зайняти достойне місце 
в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства.
ОП сприяє формуванню та розвитку загальних та професійних компетентностей для виконання функціональних 
обов’язків професіоналів-фінансистів у різних галузях народного господарства, зокрема, в аграрній сфері. ОП 
базується на теорії і концепціях фінансової науки. 
Особливістю (унікальністю) ОП є підбір навчальних дисциплін, їх логічна ув’язка та послідовність, зміст яких 
охоплює усі види фінансових відносин в економіці країни, зокрема, в аграрній сфері. В Західному регіоні України 
ЛНАУ є єдиним ЗВО, який готує висококваліфікованих фахівців у фінансовій сфері для АПК, що володіють 
сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навиками, необхідними для 
розв’язання завдань предметної області діяльності. Складовими ОП є проходження виробничої практики в аграрних 
підприємствах, банківських установах та страхових компаніях, інших фінансових інститутах.
Фахівці, які здобули освіту за ОП, можуть застосовувати набуті компетентності, працюючи в органах фіскальної та 
казначейської служби, рахункової палати, фінансових органах, банках, страхових компаніях, агроформуваннях та ін.          

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
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стратегії ЗВО

Цілі ОП відповідають місії та стратегії ЛНАУ, а саме – підготовка висококваліфікованих фахівців та провадження 
наукової діяльності для АПК, шляхом надання освітніх і наукових послуг належної якості, дотримання стандартів у 
викладанні, науковій і професійній діяльності. Стратегія спрямована на адаптацію до європейських і міжнародних 
стандартів вищої освіти. Виходячи із основних завдань стратегічного розвитку університету, перспективами 
становлення ОП є підготовка фахівців, які будуть максимально адаптовані до сучасного бізнес-середовища, 
розширення міжнародного співробітництва шляхом популяризації результатів освітньої та наукової діяльності, 
забезпечення високої якості змісту ОП
ОП виконує місію забезпечення суб’єктів господарювання Західних областей, особливо АПК, 
висококваліфікованими фахівцями у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
Документами, що підтверджують відповідність цілей ОП місії та стратегії ЗВО, є Статут ЛНАУ, Стратегія розвитку 
ЛНАУ на період 2020-2025 рр. 
(http://www.lnau.edu.ua/lnau/attachments/2685_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%9
6%D1%8F_2020-2025.pdf), Стратегія розвитку кафедри  (lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/fik/skladfin.html), 
Стратегія інтернаціоналізації ЛНАУ (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html), Освітня 
програма   (lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog20181/osvprogrambak20181.html)та навчальний план 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/fik/navrobkaffin.html).

 

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

При формуванні ОП враховувались інтереси та пропозиції здобувачів вищої освіти та випускників, які вносили свої 
бачення щодо окремих розділів ОП, підбору компонент, формування компетентностей та отримання програмних 
результатів навчання, приймаючи участь у спільних засіданнях кафедри, семінарах, круглих столах. До формування 
ОП залучалися випускники: Худзь В. – СК «Універсальна», Миколаїв С. – СК «Брокбізнес», Нецькар Х. – АТКБ 
Приватбанк, Гаврилів О. – АТ Ощадбанк та здобувачі вищої освіти - Тимків І., Стецюк О., Данилишин Р. Здобувачі 
вищої освіти, серед яких проводилось анкетування (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-
s/ekon/fik/navrobkaffin.html), виявили зацікавленість у набутті теоретичних знань та практичних навиків в галузі 
фінансів, банківської справи та страхування. Отримані відгуки свідчать про те, що набуті в ході навчання 
компетентності забезпечили їм достатній рівень фахової підготовки, професійне зростання та самореалізацію.

- роботодавці

При формуванні ОП враховувалась думка та пропозиції роботодавців: Личаківського ПФУ в Львівській області, 
Жовківського відділення Виконавчої дирекції ФССУ в Львівській області, ПАТ «Кредобанк», ПАТ АБ Укргазбанк, 
УДКС у Тлумацькому районі, АТ «Ощадбанк», ТзДВ СК «Гардіян», ТОВ «Захід-агро МХП», ПАТ СК Брокбізнес, 
АТКБ Приватбанк, Фін.управління Жовківської РДА, Личаківського управління ГУ ДПС, Фінансового управління 
Сокальської РДА з якими укладені угоди про співпрацю щодо формування програмних результатів навчання, які 
випливають з їх конкретних потреб у фахівцях. 
Зокрема, до переліку компонентів ОП були внесені вибіркові компоненти професійної підготовки та враховані 
рекомендації щодо викладу окремих тем дисциплін (фінансового моніторингу та фінансового контролінгу, 
банківської справа та банківських операцій, казначейської справи, соціального страхування). Це підтверджується 
рецензіями, відгуками, надісланими роботодавцями. На кафедрі, яка забезпечує освітню програму, існує практика 
проведення семінарів, публічних лекції та круглих столів із залученням роботодавців. Такий комплексний підхід до 
навчання дає можливість враховувати їх пропозиції та корегувати зміст навчальних дисциплін з метою формування 
необхідних компетентностей майбутніх фахівців та створення сприятливих умов для формування індивідуальної 
траєкторії навчання здобувача вищої освіти.

- академічна спільнота

Академічна спільнота ЛНАУ та Васьківська К.В - д.е.н., професор ЛНУ ім. І.Франка, Гориславець П.А - зав.кафедрою 
фінансів, обліку і аналізу НУ «Львівська політехніка», Jolanta M. Goral-Polrola – dr. hab., prof. Staropolska szkola 
wyzsza w Kielcach долучались до формування цілей та програмних результатів навчання ОП. За їх пропозиціями 
були враховані пріоритети та наукові інтереси, що є дотичними до освітніх компонентів ОП, яка акредитується. 
Представники академічної спільноти вносили пропозицій щодо удосконалення методики викладання навчальних 
дисциплін; впровадження у навчальні курси новітніх наукових та методичних розробок науковців та викладачів, а 
також вносили пропозиції щодо здійснення спільних наукових досліджень та адаптації освітнього процесу до 
сучасних тенденцій. 

- інші стейкхолдери

При розробці та оновленні ОП періодично відбувається дослідження медіа-простору з урахуванням професійної 
спрямованості. Колективом кафедри аналізуються звітність державних органів та органів місцевого самоврядування, 
дослідження громадських організацій та вносяться пропозиції щодо удосконалення напрямів досягнення 
програмних результатів навчання відповідної спеціальності. При формуванні ОП враховувались думки та 
пропозиції стейкхолдерів: Личаківського ПФУ в Львівській області, Жовківського відділення Виконавчої дирекції 
ФССУ в Львівській області, ПАТ «Кредобанк», ПАТ АБ Укргазбанк, УДКС у Тлумацькому районі, АТ «Ощадбанк», 
ТзДВ СК «Гардіян», ТОВ «Захід-агро МХП», ПАТ СК Брокбізнес, АТКБ Приватбанк, Фін.управління Жовківської 
РДА, Личаківського управління ГУ ДПС, Фінансового управління Сокальської РДА, а також Радехівської міської ради 
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(щодо вивчення процедури бюджетного регулювання місцевого самоврядування), ДП Львівське лісове господарство, 
ПП «Ізотеп» (щодо вивчення персональних фінансів), Підберізцівської сільської ради (ОТГ) та думки батьків 
здобувачів освіти щодо організації освітнього процесу (Миколаїв О., Снігур М.).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Сільське господарство сьогодні все більше потребує висококваліфікованих фахівців відповідної спеціальності, а 
вимоги до професійного їх рівня підвищуються. 
Вищі ЗВО Львівської області не ведуть підготовку фахівців безпосередньо для сільського господарства за вище 
названим профілем, а підготовлені фахівці у інших ЗВО працевлаштовуються як правило в інших галузях народного 
господарства. 
Результати моніторингу тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці свідчать про зростаючу потребу фахівців 
за даною спеціальністю в Західних областях України. Відповідно до даних Державної служби статистки України, 
фінансисти отримують одну із найвищих офіційних заробітних плат. Це також підтверджується численним обсягом 
вакансій, розміщених на сайтах з пошуку роботи work.ua, rabota.ua, hh.ua. Цілі та програмні результати навчання ОП 
узгоджуються з тенденціями розвитку спеціальності щодо здобуття майбутніми фахівцями теоретичних знань, 
умінь і навичок практичної діяльності, інших компетентностей, що є достатніми для ефективного виконання 
професійних завдань у різних сферах фінансової діяльності для аграрних та інших підприємств.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формулювання цілей ОП та програмних результатів навчання в ЛНАУ враховувалися галузеві та регіональні 
потреби у фахівцях за відповідною спеціальністю. На сьогодні у Західних областях України за результатами 
моніторингу інформації служби зайнятості є гостра потреба у фахівцях фінансового профілю. Особлива увага 
акцентується на забезпеченні фахівцями фінансових підрозділів підприємств різних форм власності, 
територіальних фінансових служб центральних органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
страхових компаній та банківських установ. Тому враховуючи потребу в кадрах для Західного регіону України, 
регіональний характер діяльності ЛНАУ, його досвід та можливості матеріально-технічної бази, наявність 
висококваліфікованого науково-педагогічного персоналу дозволяє здійснювати підготовку фахівців за 
спеціальністю.
В ОП передбачено вивчення сучасних концепцій, методів та прийомів професійної діяльності фінансистів у різних 
сферах економіки, шляхом включення освітніх компонентів «Фінанси підприємств та фінансова діяльність суб’єктів 
господарювання», «Страхування та страхові послуги», «Банківська справа та банківські операції», «Податкова 
справа та податкова система України», «Бюджетна система», «Фінансовий моніторинг та фінансовий контролінг», 
«Державні фінанси та казначейська права», «Фінансовий ринок та операції з цінними паперами», які забезпечують 
формування умінь та навичок для роботи у фінансовій сфері.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП за основу був взятий Стандарт вищої освіти за 
спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування для першого (бакалаврського рівня) вищої освіти. 
Водночас до уваги був взятий досвід викладачів, які стажувалися у ЗВО України ( Львівський НУ ім. І.Франка) та 
підвищували кваліфікацію в Старопольській Школі Вищій в м.Кельци (Польща), а також брались до уваги ОП 
НУ«Львівська політехніка», КНЕУ імені Вадима Гетьмана, ХНЕУ імені Семена Кузнеця, НУБІП та ін.
Тому під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП були враховані останні наукові 
дослідження з різних аспектів бакалаврської підготовки та практичний досвід вітчизняних та іноземних ЗВО щодо 
організації навчання. 
Наприклад, враховуючи досвід НУБІП та Східноєвропейського національного університету ім. Л.Українки в рамках 
ОП запроваджено дисципліну «Фінансовий моніторинг та фінансовий контролінг», яка дозволяє більш детально 
вивчити основні концептуальні положення і принципи фінансового контролінгу. Враховуючи досвід Полтавської 
державної аграрної академії введено дисципліну «Фіскальна та митна політика».

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 р. № 729 розроблена освітня програма, яка включає 
перелік освітніх компонентів, вивчення яких сприяє досягненню програмних результатів навчання за відповідною 
спеціальністю. Це досягається шляхом використання різноманітних методів навчання при проведенні лекційних та 
практичних занять. Оцінювання рівня здобутих знань відбувається шляхом поточного та підсумкового контролю 
знань. В процесі проходження навчальної практики з фаху та виробничої практики (відповідно 10 та 5 кредитів 
ЄКТС ) поглиблюються теоретичні знання та здобувається практичний досвід. Через такі компоненти професійної 
підготовки як курсові роботи (5 кредитів ЄКТС ) та атестаційний екзамен (3 кредити ЄКТС ) відбувається 
закріплення здобутих теоретичних знань та практичних навиків. Результати навчання за ОП відповідають 
результатам, запропонованим Стандартом вищої освіти та забезпечуються освітніми компонентами.
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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?

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського рівня ) галузі знань 072 Управління та адміністрування для 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, (Наказ Міністерства освіти і науки України 24.05.2019 
р. № 729)

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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)?

180

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

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Підтверджуємо, що зміст освітньої програми, що проходить процес акредитації, відповідає предметній області 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». З 
метою підготовки висококваліфікованого фахівця у сфері фінансів, банківської справи та страхування розроблений 
перелік компонентів освітньої програми, який включає обов’язкові компоненти професійної підготовки загальною 
кількістю 21, обсягом 119 кредитів ЄКТС. 
Згідно ОП, що акредитується, професійна підготовка поєднує теоретично набуті знання з практичними навиками, 
здобутими під час проходження навчальної та виробничої практик, обсягом 15 кредитів ЄКТС. Отримані знання 
здобувачів вищої освіти моніторяться у формі підсумкового контролю: залік, екзамен, курсова робота. Освітні 
компоненти слугують добрим плацдармом професійного старту у житті майбутніх затребуваних спеціалістів 
фінансової сфери. Метою імплементації обов’язкових освітніх компонентів професійної підготовки ОП є надання 
якісних знань здобувачам вищої освіти та формування у них сучасного світогляду щодо фінансових аспектів та 
практичного засвоєння, використання та систематизації набутих навиків, пошуку аргументів для активізації 
аналітичних здібностей. Для досягнення програмних результатів навчання згідно ОП поряд з обов’язковими 
освітніми компонентами професійної підготовки передбачені обов’язкові освітні компоненти загальної підготовки в 
кількості 11, обсягом 61 кредит ЄКТС. Ці освітні компоненти покликані сформувати всебічно розвиненого 
професіонала, який володіє не лише сучасними навичками, але і є суспільно адаптованою особистістю.
Зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності, а саме: ОП має чітку структуру, яка включає 
загальну характеристику; обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття першого (бакалаврського) ступеня вищої 
освіти, перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів; перелік компонент 
освітньої програми та їх логічну послідовність; форми атестації здобувачів вищої освіти; матрицю відповідності 
визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК та матрицю відповідності визначених Стандартом 
результатів навчання та компетентностей.
Освітні компоненти, включені до освітньої програми, становлять логічну взаємопов’язану систему, що підтверджує 
структурно-логічна схема ОП, та дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. 
Усі програмні результати навчання забезпечуються обов’язковими компонентами ОП, що підтверджує матриця .
Загальні компетентності забезпечуються всіма обов’язковими та вибірковими дисциплінами, що підтверджує 
матриця та робочі програми дисциплін. Інструментарій та обладнання, які використовуються в ОП – це сучасне 
інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в 
економічній діяльності.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Права студентів вищої освіти стосовно можливостей формування освітньої індивідуальної траєкторії навчання та 
організаційний порядок її реалізації визначено у Положенні про організацію освітнього процесу у ЛНАУ, 
Положенні про порядок реалізації права на академічну мобільність у ЛНАУ, Положенні про індивідуальні навчальні 
плани студентів ЛНАУ, Положенні про порядок навчання за індивідуальним графіком студентів ЛНАУ 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html).
Здобувачам освіти надається можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію через вибір навчальних 
дисциплін з врахуванням внутрішньої і зовнішньої мобільності. Деканати факультетів проводять роз’яснення 
здобувачам вищої освіти щодо поняття «індивідуальна освітня траєкторія», особливостей формування 
індивідуального плану, доводять до їх відома перелік дисциплін за вільним вибором, знайомлять із можливостями 
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внутрішньої академічної мобільності. Впродовж навчального року із здобувачами освіти проводяться бесіди, 
роз’яснення, презентації, online-консультації щодо доцільності вивчення певних навчальних дисциплін для 
формування професійних компетентностей. На основі цього, здобувачі вищої освіти мають можливість і реально 
формують «індивідуальну освітню траєкторію». Вибіркові дисципліни визначаються за результатами опитування 
серед здобувачів вищої освіти.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Згідно ЗУ «Про вищу освіту» та Положення про організацію освітнього процесу у ЛНАУ обсяги навчальних 
дисциплін циклу загальної та професійної підготовки розподіляються таким чином: обов’язкові – не більше 75 % 
загального обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти; вибіркові – не менше 25 % загального обсягу 
навчального навантаження. На засіданні методичної ради університету розглядається загальноуніверситетський 
перелік вибіркових дисциплін загальної підготовки, який затверджується наказом ректора та оприлюднюється на 
сайті ЛНАУ для загального доступу. Вибіркові дисципліни (блоки дисциплін) професійної підготовки 
відображаються в навчальному плані спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Серед переліку 
компонентів освітньої програми присутні вибіркові компоненти загальної підготовки загальним обсягом 19 
кредитів ЄКТС, а також вибіркові компоненти професійної підготовки загальним обсягом 41 кредит ЄКТС, що 
виокремлені в окремі блоки. Здійснюється вибір по одній навчальній дисципліні з кожного блоку вибіркових 
компонентів загальної підготовки ОП. А вибіркові компоненти професійної підготовки ОП складаються шляхом 
вибору здобувачами вищої освіти окремо сформованого блоку з наявних. Згідно Положення про організацію 
освітнього процесу у ЛНАУ, введеного в дію наказом ректора від 21.04.2016р. № 55, здобувачі вищої освіти можуть 
імплементувати своє право на вибір навчальних дисциплін таким чином: декан економічного факультету 
ознайомлює здобувачів вищої освіти 1-го - 3-го курсів бакалаврату із переліком вибіркових дисциплін загальної та 
професійної підготовки; деканатом організовується система вибору здобувачами дисциплін вільного вибору через 
написання відповідних заяв; за результатами аналізу яких у навчальному плані визначають вибіркові дисципліни 
загальної та професійної підготовки та направляють до навчального відділу списки здобувачів вищої освіти в розрізі 
окремих дисциплін.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

У навчальному плані ОП передбачені навчальні практики з фаху та виробнича практика загальним обсягом 15 
кредитів ЄКТС. Навчальна практика з фаху дає можливість усвідомлення особливостей, змісту, основних складових, 
принципів і методів підготовки майбутніх фахівців з фінансів та сприяє кращому засвоєнню теоретичних знань з 
базових фінансових дисциплін, поєднанню вивченої теорії із навиками при розв’язанні практичних завдань, 
ситуаційних вправ. 
Набуттю практичних навиків сприяють практичні заняття, які проходять в межах кафедр університету. Здобувачі 
вищої освіти беруть активну участь у виїздних заняттях, які відбуваються на філіях кафедри, з яким укладені 
договори про співпрацю. Однак, найкраща індивідуальна практична підготовка здійснюється при проходженні 
виробничої практики, де практиканту надається можливість застосувати на виробництві набуті теоретичні знання. 
Результатом проходження практики є підготовка здобувача вищої освіти до вирішення прикладних завдань, 
виконання професійних обов’язків. Програма виробничої практики розроблена з урахуванням сучасних вимог до 
формування умінь та навичок здобувачів, необхідних для їх подальшої професійної діяльності. Проходження 
практики здійснюється на підприємствах, в організаціях та установах, з якими укладено відповідні договори. 
Частка практичної підготовки здобувачів у структурі навчального плану складає близько 30%. Роботодавці надають 
можливість здобувачам вищої освіти також проходити стажування з подальшим працевлаштуванням.

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

Для здобувачів ОП «Фінанси, банківської справи та страхування» соціальні навички (soft skills) є важливими, 
оскільки вони сприятимуть подальшій успішній професійній діяльності. Набуті навички комунікації та лідерства, 
здатність брати на себе відповідальність, налагоджувати співробітництво, адекватно реагувати на критику, 
презентувати себе, управляти своїм часом, гідно триматися в суспільстві сприятимуть успішному кар’єрному росту 
здобувача. Неодмінними також є критичне мислення та креативність. Навчання на ОП дозволяє здобувати 
соціальні навички як через загальні освітні компоненти - «Філософія», «Діловий протокол та етикет», 
«Підприємництво та бізнес-культура» та інші, на вивчення яких відведено 10 кредитів ЄКТС, так й через фахові 
освітні компоненти, на заняттях, з яких неодмінним елементом є вміння презентувати результати виконаних 
завдань та досліджень, здатність до роботи як в команді, так і автономно тощо. Практична підготовка здобувачів 
вищої освіти сприяє набуттю навичок професійного спілкування, виховання потреби систематичного оновлення 
своїх знань для їх практичного застосування. Також набуттю соціальних навичок сприяє залучення здобувачів 
вищої освіти, що навчаються за ОП, до презентації спеціальності та ЛНАУ при проведенні Днів відкритих дверей, 
бесід із абітурієнтами та їх батьками; семінарів-дискусій із підприємцями та фахівцями; участі в студентських 
наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, а також інших професійних та спортивних заходах.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт щодо кваліфікаційних вимог для здобувачів вищої освіти, які готуються за ОП спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» відсутній.
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Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ самостійна робота є основним засобом 
оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, в якому відображено вимоги 
щодо організації, проведення та контролю за всіма видами самостійної роботи Навчальний час для самостійної 
роботи здобувача освіти регламентується нормативними документами МОН України, навчальним планом. Обсяг 
одного кредиту ЄКТС – 30 годин. Структура кредиту ЄКТС – це частка аудиторного та позааудиторного навчального 
часу здобувача освіти у відсотках. Обсяг самостійної позааудиторної роботи студента з кожної навчальної 
дисципліни регламентує навчальний план спеціальності, а її зміст визначається робочою програмою навчальної 
дисципліни. 
Співвідношення обсягів самостійної роботи та аудиторних занять визначається з урахуванням специфіки та змісту 
конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і мети в реалізації ОП, а також питомої ваги у навчальному 
процесі практичних занять. 
Обсяг освітньої програми бакалаврського рівня становить 240 кредитів ЄКТС, співвідношення обов’язкових 
компонентів до вибіркових – 75% до 25%. Вивчення освітніх компонентів відображається аудиторними заняттями, 
які передбачають проведення лекцій обсягом 37 % контактних годин, практичних занять - 63% контактних годин та 
самостійного вивчення дисциплін.

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

В ЛНАУ реалізується пілотний проєкт дуальної освіти  (згідно Наказу МОН № 1296 від 15.10.2019 р. «Щодо 
запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною 
формою здобуття освіти».
На даний час за ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовка здобувачів за дуальною формою не 
здійснюється.

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

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/pravulaprujomy.html

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому на навчання до ЛНАУ розроблені на основі Умов прийому до ЗВО у 2020р. і визначають перелік 
предметів та мінімальний конкурсний бал для вступу на навчання на місця держбюджетного фінансування або 
контрактної форми навчання. До обговорення переліку предметів, за якими проводиться конкурс, залучаються 
гаранти програм, завідувачі кафедр та члени методичної комісії. Щорічно формуються та оновлюються програми 
вступних випробувань, які проводяться у ЛНАУ.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ЛНАУ для здобуття 
ступеня бакалавра за спеціальністю 072, зараховуються бали сертифіката ЗНО з трьох предметів: українська мова та 
література, математика, іноземна мова або географія (при вступі на місця держбюджетного фінансування або 
контрактної форми); українська мова та література, історія України, географія або математика (при вступі лише на 
контракт). Особливості ОП вимагають від вступників певного рівня знань з визначених предметів, що 
відображається мінімальним встановленим балом ЗНО, а саме не нижче 100 балів з кожного компонента 
конкурсного бала, коефіцієнтів кожного компоненту вступного випробування та інших складових правил прийому. 
При вступі на основі ОКР «Молодший спеціаліст» для конкурсного балу враховуються результати фахового 
вступного випробування та сертифікатів ЗНО з укр.мови та літератури і математики (бюджет) або укр.мови і 
літератури та математики або історії України (контракт).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються наступними документами: Законом України 
«Про вищу освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 579; «Про затвердження Положення 
про порядок реалізації права на академічну мобільність», «Положенням про академічні відпустки та повторне 
навчання у вищих навчальних закладах освіти» (наказ МОН та МОЗ України № 191/153 від 06.06.1996 р.), 
«Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти ВНЗ освіти» (наказ 
МОН України № 245 від 15.07.1996 р.), в частині, що не суперечить Закону України «Про Вищу освіту», а також 
положеннями ЛНАУ: «Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування результатів 
навчання (навчальних дисциплін)» від 21.03.2017 р. № 50; «Положенням про порядок відрахування, поновлення та 
переведення здобувачів до ЛНАУ»; «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність ЛНАУ». 
Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема за кордоном, регулюється у «Положенні 
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про порядок визнання іноземних освітніх документів Вченою радою ЛНАУ» (затверджено наказом № 151 від 
10.07.2017р.).Доступність вищевказаних «Положень…» забезпечується для учасників освітнього процесу на 
офіційному веб-сайті ЛНАУ (http:// lnau.edu.uaphp/uk/navchchas/zagalpolog.html). 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

У практиці навчання за ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» не було запитів від здобувачів вищої освіти 
про необхідність визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Регулювання питань визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті задекларовано у 
«Тимчасовому положенні про порядок визнання у Львівському національному аграрному університеті результатів 
навчання, отриманих у неформальній освіті». Згідно зазначеного Тимчасового положення визнання результатів 
навчання у неформальній освіті може бути реалізованим для здобувачів усіх рівнів вищої освіти і 
розповсюджуватися на обов’язкові та вибіркові дисципліни ОП.
Результати навчання у неформальній освіті визначає ЛНАУ (обсяг − не більше 10% від загального за ОП). 
Предметна комісія, яка виставляє підсумкову оцінку (за шкалою ЄКТС) для визнання результатів навчання у 
неформальній освіті, створюється розпорядженням декана факультету. Здобувач має право звернутися з апеляцією 
до ректора університету у разі негативного висновку предметної комісії щодо визнання результатів навчання.
Доступність вищевказаного «Тимчасового положення …» забезпечується для учасників освітнього процесу на 
офіційному веб-сайті Львівського національного аграрного університету 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Під час навчання за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» не було запитів від 
здобувачів вищої освіти про необхідність визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНАУ освітній процес здійснюється за такими формами: 
навчальні заняття; самостійна робота, практична підготовка; контрольні заходи. Форми та методи навчання на ОП 
відповідають вимогам Стандарту вищої освіти. З метою отримання програмних результатів перевага надається 
практичним заняттям. Основними методами є:
1. Пояснювально-ілюстративний метод використовується для передачі готової інформації з використанням різних 
засобів, а здобувачі освіти усвідомлюють і фіксують їх у пам'яті, що сприяє досягненню ПРН 1, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 
9, ПРН 13, ПРН 16.
2. Репродуктивний метод реалізуються разом із попереднім методом та сприяє формуванню знань, навичок і вмінь, 
задіюючи основні розумові операції із застосування завдань, тестів, практичних робіт, різних форм самоконтролю, 
що сприяє досягненню ПРН 2, ПРН 6, ПРН 11, ПРН 17, ПРН 20, ПРН 22, ПРН 24.
3. Метод проблемного викладу використовується при формулюванні певної проблеми викладачем, поступовому 
розкритті і поясненні ходу думок в процесі розв'язання проблеми. Тим самим здобувачі стають співучасниками 
наукового пошуку, не лише сприймають готову інформацію, але й простежують логіку доказів. Це сприяє 
досягненню ПРН 8, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 14, ПРН 15, ПРН 21.
4. Дослідницький метод сприяє прояву ініціативи, самостійності, творчого пошуку, здобувачі освіти самостійно 
виконують дії науково-пошукового характеру. Таким чином досягається ПРН 5, ПРН 7, ПРН 18, ПРН 19, ПРН 23.

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?

У ЛНАУ існує студентоцентрований підхід до вибору методів і форм навчання. Навчання проводиться за 
індивідуальними навчальними планами, які розробляються на основі робочого плану і базуються на принципах 
академічної свободи. Навантаження з кожного предмета включає аудиторні заняття, самостійну роботу та контроль 
знань. На основі принципів змагальності та академічної відповідальності, альтернативності здобувачу надається 
можливість вибору дисциплін із вибіркового блоку відповідно до Положення про організацію освітнього процесу. 
Впродовж занять НПП використовують активні методи навчання – ділові та рольові ігри, аналіз конкретних 
ситуацій, тренінги, мозкові атаки, які сприяють особистісному розвитку здобувачів та формуванню взаєморозуміння 
та довіри, націлюють їх на самостійну роботу. Як свідчить опитування, такі методи викликають великий інтерес та є 
ефективними. ЛНАУ створює умови для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, яка передбачає 
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також й організацію індивідуальних занять. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету, 
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЛНАУ», посеместрово проводиться 
анкетування здобувачів, яке дозволяє оцінити рівень викладання і навчання та внести зміни в освітні компоненти 
для покращання освітнього процесу. Результати опитування розглянуті та обговорені на засіданнях кафедри, 
(протоколи №13 від 18.06.2019р., № 7 від 13.01.2020р.).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

ННП відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНАУ» мають право на академічну свободу, 
що реалізується в свободі досліджень, вибору форм та методів навчання та викладання. Викладач має право вільно 
обирати напрями і методологію власних наукових пошуків, здійснювати апробацію результатів, самостійно 
визначати методи і форми проведення занять.
Здобувач освіти має право здобувати знання відповідно до своїх потреб та інтелектуальних запитів, обирати 
навчальний курс, базу практики, тему курсової роботи, форми навчання та позанавчальних занять, висловлювати 
власну думку в ході занять. Під час самостійної роботи, у вільний від навчальних занять час, з метою глибшого 
оволодіння матеріалом здобувачі мають можливість працювати над науковою роботою, вільно обираючи напрям 
досліджень, публікуючи тези доповідей та приймаючи участь у студентських наукових конференціях.
Результати опитувань свідчать про високий рівень відповідності принципам академічної свободи методів навчання і 
викладання, зокрема, 89,9% опитуваних зазначили, що викладачі використовують наочні матеріали та приклади з 
виробництва (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/fik/navrobkaffin.html). В повній міра методами і 
формами викладання задоволені 88% респондентів. Результати опитування розглянуті та обговорені на засіданнях 
кафедри (протоколи №13 від 18.06.2019р., № 7 від 13.01.2020р.) та враховані при плануванні заходів щодо 
підвищення рівня відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи.

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 *

Учасникам освітнього процесу за ОП інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 
критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів забезпечується вільним доступом до ОП на сайті 
Університету (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog20181/osvprogrambak20181.html.) До початку 
вивчення навчальних дисциплін здобувачі отримують інформацію про них у формі силабусів 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/navmet2018.html), календарних планів, методичних вказівок, 
завдань на курсові роботи, ознайомлюються із критеріями оцінювання в межах освітніх компонентів. Вся 
інформація доступна на сайті ЛНАУ та віртуальних навчальних середовищах. Інформація представлена також 
навчально-методичними комплексами дисциплін, де деталізується структура вивчення навчальної дисципліни та 
порядок оцінювання. Навчально-методичні матеріали щорічно оновлюються. Графік організації освітнього процесу 
і розклади атестаційних тижнів (сесій) за ОП розробляються на кожен семестр (Інформаційний ресурс ЛНАУ: 
Графіки навчання [Електронний ресурс] / Доступ до 
ресурсу:http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/plannavproc/grafiknavproc74.html). Дані форми 
інформування учасників освітнього процесу дозволяють швидко, доступно, в будь-який момент часу отримати 
необхідну інформацію щодо цілей, змісту, очікуваних результатів навчання, критеріїв оцінювання кожного 
освітнього компоненту ОП.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Студенти спеціальності постійно беруть участь у науково-практичних конференціях, конкурсах студентських 
наукових робіт, студентських олімпіадах та публікують наукові тези. Наприклад, студенти приймали участь у 
щорічній Звітній студентській науковій конференції за результатами НДР, Аграрно-політичних дебатах в рамках 
XXІ Зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК XX століття», Міжнародному студентському 
науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК». На кафедрі діє студентський науковий гурток, 
який відзначений дипломом І ступеня у «Кращий студентський науковий гурток ЛНАУ – 2019 р.».
Основними досягненнями здобувачів вищої освіти за останні роки є:
Петрик Ю. - диплом за ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності ХНТУСГ ім. П. 
Василенка, (2020 р.).
Мисак М. Диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Страхування», 
Миколаївському НАУ, (2020 р.).
Стецюк О. та Слюсар М. Дипломи ІІ ступеня у конкурсі наукових робіт в проєкті "Scholarship в Україні", (січень 
2020р.).
Тимків І., Стецюк О. та Петрик Ю. - Дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнського студентського конкурсу бізнес-проєктів 
“Бізнес-трамплін”, КНТЕУ, (2019 р.).
Тимків І. - Дипломом ІІІ ступеня за результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
спеціальності «Фінанси і кредит» (КНТЕУ, 2019 р.).
Коготюк І. - ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади «Фінанси і кредит», Харківський НЕУ, (2019 
р.).
Тимчишин І. - ІІ місце серед фіналістів ІІ конкурсу соціального проекту для здобувачів України «Scholarship in 
Ukraine» в м. Дніпрі, (2019 р.).
Тимків І. - дипломом І ступеня у конкурсі «Кращий студент-науковець ЛНАУ – 2019р.» (2019 р.).
Коготюк І. – Диплом ІІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2018 р.).
Науково-дослідною темою кафедри, у якій приймають участь і здобувачі освіти, є «Вдосконалення фінансово-
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кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрної економіки і села». Здобувачі освіти та 
викладачі співпрацюють із провідними навчальними закладами України (ЛНУ ім.Франка, НУБіП, НМАУ, ЖНАУ, 
СНУ ім. Лесі Українки та інші), що дозволяє проводити спільні наукові дослідження, ознайомитися з передовими 
технологіями підготовки здобувачів.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Викладачі систематично оновлюють зміст освітніх компонентів на основі впровадження наукових досягнень і 
сучасних практик у відповідній галузі та з дотриманням принципу академічної свободи. Контроль, перегляд, оцінку 
рівня оновлення освітніх компонентів проводять гарант, завідувач кафедри та навчальний відділ ЛНАУ, які 
вирішують питання щодо реалізації комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації та методів навчання; 
організації навчально-методичного забезпечення на рівні сучасних вимог; інформаційного забезпечення навчальної 
діяльності. Згідно з Положенням «Про організацію освітнього процесу у ЛНАУ» оновлення робочих програм та 
навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів відбувається, як правило, до початку семестру за 
ініціативою викладача з урахуванням наукових та практичних інтересів здобувачів вищої освіти. Пропозиції щодо 
перегляду змісту освітнього компоненту обговорюються на засіданнях кафедри (Протокол № 1 від 27.08.2020р.), 
схвалюються на методичній комісії економічного факультету (Протокол № 1 від 28.08.2020р.), а робочі програми 
затверджуються вченою радою факультету (Протокол № 1 від 28.08.2020р.). 
Оновлення змісту компонентів ОП було обумовлене зміною до Закону України “Про Державний бюджет України на 
2020 рік”, а також змінами до Бюджетного та Податкового кодексів, що зумовило необхідність оновлення змісту 
навчальних дисципліни «Податкова справа та податкова система України» та «Бюджетна система». Перегляд 
видаткових статей Державного бюджету на 2020 рік, встановлення місцевих податків, внесення змін до місцевих 
бюджетів, міжбюджетних трансфертів та особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів 
зумовили необхідність оновлення змісту навчальної дисципліни «Публічні та місцеві фінанси». Згідно нової 
редакції Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» зі зміною назви на Закон «Про ринки капіталу та 
організовані товарні ринки», розширенння переліку фінансових інструментів, запровадження нових видів цінних 
паперів, виникла необхідність оновлення змісту навчальної дисципліни «Фінансовий ринок та операції з цінними 
паперами».
Результати наукових доробок НПП кафедри та дисертаційних досліджень доцентів Синявської Л.В. та 
Томашевського Ю.М. використовуються при викладанні дисциплін «Бюджетна система», «Податкова справа та 
податкова система України, «Страхування та страхові послуги». Спільні наукові дослідження та стажування, 
підвищення кваліфікації викладачів (в тому числі за кордоном), також сприяють оновленню змісту освітніх 
компонентів. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Згідно з Стратегією інтернаціоналізації ЛНАУ (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html), НПП є 
учасниками міжнародного НД проєкту «Транскордонне співробітництво як вектор розвитку малого та середнього 
бізнесу України з країнами V-4». Налагоджена співпраця із міжнародним відділом Старопольської школи Вищої в 
м. Кельце (Польща) щодо участі в проекті Erasmus+ (КА1: Навчальна мобільність: кредитна та ступенева 
мобільність); Природничо-гуманітарним університетом в Седльце (Польща); Університетом економіки в Бидгощі 
(Польща); Білоруським державною сільськогосподарською академією м.Горкі (Білорусь).
Одним з пріоритетних напрямів розвитку співпраці із закордонними партнерами є підвищення кваліфікації НПП. 
Викладачі проходили міжнародне довгострокове стажування у Старопольській вищій школі. 
Здобувачі освіти Лизак М., Миколаїв С., Тимків І., за результатами проведення «Агрополітичних дебатів» 
нагороджені дипломами 1-ого та 2-го ступеня, що дало можливість їм відвідати Міжнародний зелений тиждень у 
Берліні.
Здобувачі мають можливість проходити практику за кордоном, зокрема, у Польщі на «Плантації над Танвія» та 
«Польські ягоди». Під час якої вони отримують міжнародний сертифікат про виробниче стажування та мають 
можливість покращити рівень іноземної мови за рахунок коштів компанії.

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?

Контрольні заходи та критерії оцінювання результатів навчання у межах навчальних дисциплін визначені в 
Положенні про організацію освітнього процесу в ЛНАУ, Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти у ЛНАУ та Положенні про критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів вищої освіти ЛНАУ, 
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої 
освіти у ЛНАУ (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html). 
З врахуванням компетентнісного підходу під час контрольних заходів в ЛНАУ оцінюється рівень засвоєння 
здобувачем освіти компетентностей та програмних результатів, визначених ОП. Метою контрольних заходів є 
перевірка досягнення програмних результатів, які передбачені ОП. До контрольних заходів на ОП відносяться: 
поточний, проміжний та підсумковий контроль (заліки, іспити, підсумкова атестація) .
Рейтингове оцінювання успішності здобувачів освіти виступає важливим інструментом контрольних заходів. Його 
метою є комплексна оцінка якості освітньої діяльності здобувачів за ОП. Поточний контроль знань здобувачів вищої 
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освіти ЛНАУ проводиться в ході практичних занять з метою оцінки стану засвоєності матеріалу здобувачем та 
набуття практичних вмінь. Рівень набуття здобувачем вищої освіти загальних та спеціальних компетентностей 
перевіряється у формі усного опитування, контрольних та самостійних робіт, індивідуальних завдань, тестів, 
реферативних робіт, бліц-опитувань, самоконтролю знань, комп'ютерне тестування у системі Moodle тощо.
Проміжний контроль здійснюється у вигляді атестацій в середині та в кінці семестру. Підсумковий контроль 
включає семестровий контроль (екзамен або залік) та кінцевий етап контрольних заходів - атестацію здобувачів. 
Мета його проведення – оцінка результатів навчання на завершальному етапі. Програмний результат навчання 
здобувача освіти складає сумарну кількість балів по всіх видах контролю з навчальної дисципліни. Знання 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни вимірюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням в 
оцінку за національною шкалою та шкалою ЄКТС. 
Результати виконання навчального плану відображаються в індивідуальному навчальному плані здобувачів вищої 
освіти щосеместрово, а також у навчальній картці студента.
Результати контролю набутих компетентностей здобувачами обговорюються на засіданні кафедри. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти в ЛНАУ забезпечується за рахунок прозорості, відкритості та максимальної об’єктивності контрольних 
заходів. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань здобувачів регламентується Положенням про 
організацію освітнього процесу в ЛНАУ, Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у 
ЛНАУ та Положенням про критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів вищої освіти ЛНАУ, Положенням 
про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти у ЛНАУ 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html). 
Освітні програми, навчальні плани визначають форми контрольних заходів з навчальних дисциплін для досягнення 
результатів навчання. Деталізація виду контролю та критеріїв оцінювання відображені у силабусі. Здобувачі освіти 
ознайомлюються з видами контролю та критеріями оцінювання на початку семестру. 
Оцінювання навчальних досягнень з в ЛНАУ здійснюється за 100-бальною накопичувальною шкалою та шкалою 
ЄКТС. Форми контрольних заходів за освітніми компонентами визначаються в ОП та навчальних планах. Форми 
проведення заліків, екзаменів (усно, письмово) та критерії оцінювання, перелік питань для самостійного вивчення 
та самоконтролю, перелік питань на підсумковий контроль уточнюються у робочій програмі та навчально-
методичних матеріалах з кожного освітнього компонента.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНАУ, Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти у ЛНАУ та Положенням про критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів 
вищої освіти ЛНАУ (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html) на сайті ЛНАУ 
(http://lnau.edu.ua/lnau), до початку навчального року висвітлюється інформація про ОП, графік навчального 
процесу із зазначеним розкладом атестаційних тижнів (сесій) та форми контролю. Здобувач освіти має можливість 
ознайомитися із навчальним планом, розкладом занять, робочими програми навчальних дисциплін, силабусами та 
методичним забезпеченням до навчальних дисциплін. В силабусах, робочих програмах вказуються форми 
контрольних заходів, критерії оцінювання здобутих компетентностей. 
На підставі робочих навчальних планів, здобувачі формують індивідуальний навчальний план здобувача вищої 
освіти, що відображає індивідуальний вибір кожного. На початку вивчення дисципліни викладач ознайомлює 
здобувачів з формами контрольних заходів та доводить до їх відома критерії оцінювання. Не пізніше, ніж за місяць 
до початку сесії деканат факультету формує розклад екзаменів; погоджує з першим проректором та розміщує 
інформацію на сайті університету. Результати здачі підсумкового контролю відображаються в екзаменаційних 
відомостях та заліковій книжці.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форма атестації здобувачів вищої освіти у повній мірі відповідає вимогам Стандарту вищої освіти. Згідно зі 
Стандартом атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) 
кваліфікаційної роботи або атестаційного екзамену (екзаменів). У ЛНАУ передбачено атестацію здобувачів за ОП у 
формі атестаційного екзамену (Програма доступна за посиланням 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/atestacijazdob.html). 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Проведення контрольних заходів у ЛНАУ здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього 
процесу, Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів 
вищої освіти та Положення про критерії оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти. Ці документи 
знаходяться у вільному доступі на сайті університету 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html; 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html. У цих документах прописано процедуру здійснення 
контрольних заходів та процедури повторної здачі й оскарження результатів. На основі ОП розробляється 
навчальний план, який затверджується Вченою радою ЛНАУ та є підставою для складання Графіку навчального 
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процесу, який затверджується наказом ректора. Графік регулює послідовність та тривалість усіх елементів освітнього 
процесу, у тому числі контрольних заходів. Атестацію здобувачів вищої освіти проводять екзаменаційні комісії, 
термін повноважень яких становить один рік. Ректор університету здійснює формування складу, організацію роботи 
й контроль за діяльністю екзаменаційної комісії.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу та Положенням про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти у ЛНАУ, Антикорупційною програмою ЛНАУ, 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/protydijakor.htmlЛНАУ) прозорість, неупередженість оцінювання досягнень 
здобувачів є одним із принципів забезпечення якості освітнього процесу. Об’єктивність екзаменаторів 
забезпечується рівними умовами для всіх здобувачів та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями 
оцінки, оприлюдненням строків здачі контрольних заходів. Також встановлюються єдині правила перездачі 
контрольних заходів, оскарження результатів. Для об’єктивного проведення захисту курсових робіт та звітів з 
практик створюється комісія в складі 3 осіб. Відповідно до Положення про студентську самоврядну організацію 
«Основа» ЛНАУ, однією з функцій студентського самоврядування є захист прав та інтересів здобувачів. З метою 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів проводяться регулярні зустрічі керівництва ЗВО зі здобувачами, 
на яких обговорюються проблемні питання. Здійснюються регулярні опитування здобувачів про  можливі проблеми 
та наявність конфлікту інтересів. Атестація здійснюється відкрито і гласно, на відкритому засіданні екзаменаційної 
комісії за участю не менше половини її складу. Випадків оскарження результатів контрольних заходів за ОП, а також 
конфлікту інтересів не було виявлено.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ здобувачам, які мають академічну заборгованість, 
надають право на її ліквідацію згідно розпорядження декана факультету. Графік ліквідації академічної 
заборгованості доводиться до відома екзаменаторів та здобувачів вищої освіти після закінчення терміну 
екзаменаційної сесії. Допускається повторна здача екзаменів не більше 2 разів з дисципліни: перший раз викладачу, 
другий − комісії. Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні атестаційного екзамену, відраховується з 
університету та йому видається академічна довідка встановленого зразка. Здобувачі вищої освіти, які не склали 
атестаційні екзамени у зв’язку з неявкою без поважних причин або отриманням незадовільної оцінки, мають право 
на повторну атестацію впродовж трьох років після відрахування. Повторно складаються тільки атестаційний 
екзамен, з якого була отримана незадовільна оцінка.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентується «Положенням про 
організацію освітнього процесу у ЛНАУ». Здобувач, який не згоден з оцінкою на екзамені, може оскаржити рішення 
щодо виставленої оцінки. Апеляція подається на ім’я ректора ЛНАУ у день оголошення результатів екзамена. При 
надходженні апеляційної заяви створюється комісія для її розгляду. Склад комісії затверджується розпорядженням 
ректора й до неї не можуть входити члени екзаменаційних комісій. У випадку встановлення комісією порушення 
процедури проведення атестації, що вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує ректору університету 
скасувати відповідне рішення ЕК і провести повторне засідання ЕК у присутності представників комісії з розгляду 
апеляції. З порядком оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів здобувачі мають 
можливість ознайомитися на сайті ЛНАУ.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед здобувачів ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності у ЛНАУ відображені у: «Положенні про 
організацію освітнього процесу в ЛНАУ», «Положенні про академічну доброчесність у ЛНАУ», «Положенні про 
процедуру впровадження антиплагіатної системи в ЛНАУ» 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html). Дані документи спрямовані на підтримання 
високих професійних стандартів у освітній, науковій, виховній та інших сферах діяльності університету; 
забезпечення партнерських взаємовідносин між НПП й здобувачами вищої освіти; запобігання порушень 
академічної доброчесності.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Як інструмент протидії порушення академічної доброчесності на ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» 
використовується інтернет-система Strikeplagiarism.сom компанії «Плагіат», яка сприяє підвищенню якості 
оригінальних текстів за рахунок запровадження принципів академічної доброчесності та покращення академічної 
мотивації здобувачів.
Антиплагіатна інтернет-система StrikePlagiarism.com є інструментом, що дозволяє перевіряти оригінальність 
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аналізованого документа й точно визначити ступінь можливої подібності в тексті, що аналізується із вмістом в базах 
даних та Інтернет-ресурсах. Система подає перевірену інформацію у формі Звіту подібності, що дає можливість 
об’єктивно оцінити законність запозичень. 
ОП «Фінанси, банківська справа та страхування » не передбачає кваліфікаційної роботи .

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Інформація про академічну доброчесність («Положення про академічну доброчесність у ЛНАУ» 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html) представлена на сайті ЛНАУ у вільному доступі. З 
метою дотримання норм зазначеного Положення в ЛНАУ створена Комісія з питань академічної доброчесності. Її 
завданнями є популяризація серед НПП і здобувачів принципів академічної доброчесності й професійної етики; 
розповсюдження методичних матеріалів; підвищення якості освіти та інше. Регулярно проводяться бесіди із 
здобувачами щодо дотримання норм академічної доброчесності. Дотримання академічної доброчесності усіма 
учасниками освітнього процесу позитивно впливає на престиж університету та його кадрове забезпечення.
Популяризація академічної доброчесності здійснюється шляхом оприлюднення результатів наукової діяльності; 
представлення на офіційному сайті ЛНАУ навчально-методичних матеріалів з освітніх компонент. За сумлінне 
ставлення до навчання, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті ЗВО здобувачі 
заохочуються шляхом: призначення стипендій, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, 
Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменних), а також стипендій за особливі успіхи у навчанні; оголошення 
подяки; інших видів заохочення, визначених рішеннями Вченої ради ЛНАУ.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Згідно до Положення про академічну доброчесність ЛНАУ за порушення його норм здобувачі освіти можуть бути 
притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, 
залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із 
закладу освіти; позбавлення академічної стипендії; інші форми відповідно до вимог чинного законодавства 
України. Порушення норм цього Положення НПП може передбачати накладання санкцій, у тому числі звільнення з 
Університету за поданням Комісії з питань академічної доброчесності.
Випадків порушення академічної доброчесності на освітньо-професійній програмі «Фінанси, банківська справа та 
страхування» не було виявлено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Заповнення посад НПП ЛНАУ відбувається на конкурсній основі відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та 
Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними 
трудових договорів http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html.
Необхідний рівень професіоналізму викладачів ОП в процесі конкурсного добору досягається наступним чином: на 
первинному етапі конкурсного добору враховується наявність наукового ступеня та/або вченого звання, підвищення 
кваліфікації та закордонного стажування, якісний та кількісний склад науково-педагогічного здобутку (наявність 
підручників, монографій, публікацій в фахових та закордонних виданнях, методичних розробок).  Зокрема, у вересні 
2020р. був проведений конкурс на заміщення вакантних посад завідувача та доцентів кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування.
Професійний рівень претендентів стає предметом обговорення на засіданнях конкурсної комісії, вченої ради, де 
приймаються рішення щодо рекомендації або обрання на посаду того або іншого претендента.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

До організації та реалізації освітнього процесу активно залучаються роботодавці. Таке залучення дає можливість 
ефективно організувати та реалізувати освітні процеси з врахуванням вимог та побажань роботодавців щодо 
підвищення рівня кваліфікації випускників, з метою подальшого їх працевлаштування. Участь роботодавців 
передбачена у розробці та вдосконаленні освітніх програм та навчальних планів, керівництві виробничою 
практикою.
Здобувачі вищої освіти мають можливість отримати практичний досвід під час проходження виробничої практики. 
Так, здобувачі спеціальності 072 проходили виробничу практику у відділенні Ощадбанку, відділенні АТ Кредобанку, 
приватних агрофірмах та фермерських господарствах та ін. В подальшому вони використали отриманий досвід для 
написання курсових робіт, статей, доповідей, тез виступів, проведення наукових досліджень.
Представники роботодавців, з якими укладені угоди, залучаються до освітнього процесу шляхом на умовах 
погодинної оплати (Гаврилів О.-головний економіст РВУ АТ Ощадбанк) та безоплатно, шляхом читання публічних 
лекцій та проведення практичних занять з дисциплін в університеті або на базі філій кафедри, що відображено на 
сайті ЛНАУ (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/fik/news.html), а також до проведення спільних засідань-
семінарів, круглих столів колективу кафедри та роботодавців, зокрема, заняття проводились представниками АТ 
Ощадбанк, Кредобанку, Пенсійного фонду.

Сторінка 15



Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Професіонали-практики та представники роботодавців залучаються до проведення лекцій та практичних занять на 
підставі укладених договорів про співпрацю. Для ознайомлення здобувачів вищої освіти із професійними 
особливостями їх майбутньої професії, практичні заняття проводяться викладачами разом із фахівцями-
практиками на базі філій кафедри. Наприклад, на базі ГУДКС України у Львівській області проведено виїздне 
практичне заняття з дисципліни «Казначейська справа». На філії кафедри АТ «Ощадбанк» проведено виїздні 
практичні заняття, що дозволяє закріпити теоретичні знання, сформувати професійні вміння, виховати потреби 
системного поновлення своїх знань для їх практичного застосування. Здобувачі освіти були учасниками презентації 
на базі СК «MetLife», яка є однією з найбільших компаній на ринку страхування життя в Україні та світі. В межах 
заходів Global Money Week проведено виїздний науково-практичний семінар у страховій компанії «Гардіян» та ПАТ 
«Кредобанк». Представниками АТ Ощадбанк та Пенсійного фонду було прочитано публічні лекції та проведені 
семінари для здобувачів спеціальності. До аудиторних занять (на умовах погодинної оплати) залучено Гаврилів О. – 
випускницю спеціальності, яка займає посаду провідного фахівця АТ Ощадбанку. Залучення до аудиторних занять 
фахівців-практиків дає позитивний результат, оскільки добувачі освіти отримують практичні навики, а кафедра - 
зворотній зв’язок від роботодавців щодо сучасних вимог та тенденцій фінансової сфери. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

ЛНАУ сприяє професійному розвитку викладачів через підвищення кваліфікації та стажування викладачів, які 
регламентуються Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 
працівників ЛНАУ http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html. 
Виходячи з даного положення, для створення умов професійного росту та усестороннього розвитку викладачів 
передбачені довгострокове та короткострокове підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації здійснюється з 
урахування тих дисциплін, що читаються для здобувачів вищої освіти ОП в закладах, у яких відбувається реалізація 
програм професійного розвитку викладачів. Зокрема, усі викладачі кафедри пройшли довгострокове стажування у 
Старопольській вищій школі м.Кельце (Польща), а також проходили короткострокове стажування в ЛНУ ім. 
І.Франка, дистанційні онлайн –стажування на різноманітних освітніх платформах.
На базі ТОВ «Бізнес-Баланс» викладачі проходили курс семінарів-тренінгів щодо роботи в комп’ютерній програмі 
«М.Е.Doc». Стимулювання професійного розвитку викладачів забезпечується через врахування отримання 
сертифікатів підвищення кваліфікації та професійної майстерності. Наявність професійного розвитку викладачів 
враховується при рейтингуванні та укладенні контракту .

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності через систему заходів, яка передбачає матеріальні (премії, 
надбавки) та моральні (подяки, грамоти) заохочення, що регламентуються Статутом, Колективним договором. 
Спираючись на Положення про критерії, правила і процедури оцінювання діяльності науково-педагогічних 
працівників (НПП), кафедр і факультетів ЛНАУ http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html, в 
університеті щорічно проводиться рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу. Нематеріальне 
заохочення передбачає відзначення викладачів державними нагородами, грамотами та подяками адміністрації 
університету, центральних і місцевих органів виконавчої влади. Досить визначальним заохоченням є фінансова 
підтримка науково-педагогічних працівників: доплати, матеріальна допомога, преміювання, стипендії молодим 
вченим та ін.
В ЛНАУ керівництвом університету проводиться цілий ряд заходів, які спрямовані на усвідомлення перспектив 
професійної діяльності науково-педагогічних працівників, яке пов’язане з їх значенням та статусом в суспільстві, 
можливостями індивідуального зростання та самореалізації, матеріальним стимулюванням та умовами праці.
Зокрема, доцент Східницька Г.В. у 2014-2016рр. отримувала стипендію Кабінету міністрів України  для молодих 
вчених та у 2018р. була відзначена грамотою Львівської ОДА.

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?

Фінансові та матеріальні ресурси, а також навчально-методичне забезпечення є достатніми для досягнення 
визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. Фінансові ресурси формуються за рахунок коштів 
державного бюджету, фізичних і юридичних осіб. Формування матеріально-технічної бази здійснюється відповідно 
до принципу необхідної достатності та випереджуючого засвоєння, відповідає ліцензійним умовам та вимогам щодо 
навчально-методичного забезпечення, і забезпечує досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів 
навчання. Це дозволяє забезпечувати на належному рівні як освітній процес, так й комфортні умови для побуту та 
відпочинку здобувачів. Навчальний процес за ОП здійснюється в навчальних корпусах та спортивному комплексі.
Для забезпечення навчального процесу облаштовані спеціалізовані навчальні аудиторії, які характеризуються 
високим рівнем унаочнення, оснащені навчальними стендами та комп'ютерною технікою тощо. Матеріально-
технічний комплекс включає також гуртожитки, бібліотеку, актову залу, комп’ютерні та методичні кабінети з 
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підключенням до мережі Інтернету, літній спортивно-оздоровчий табір, їдальню, буфети.
На належному рівні освітній процес забезпечений навчально-методичною та науковою літературою. Здобувачі 
освіти мають можливість використовувати ресурси наукової бібліотеки, навчальних аудиторій, методичних кабінетів 
університету, як на паперових так й електронних носіях, а також веб-ресурси ЛНАУ.

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?

Освітнє середовище ЛНАУ задовольняє потреби та інтереси здобувачів ОП. Навчальні корпуси є капітальними 
будівлями, які відповідають вимогам ДБНіП, їх технічний стан задовільний і забезпечує ергономічні вимоги для 
навчального процесу. У всіх корпусах витримуються санітарні норми, вимоги пожежної безпеки й охорони праці.
Формування сприятливого освітнього середовища – одна із ключових цілей Стратегії розвитку ЛНАУ. Освітнє 
середовище забезпечують деканат факультету, відділ з організації виховної роботи студентів ЛНАУ, навчальний та 
інформаційний відділи, студентська самоврядна організація «Основа». Здобувачі вищої освіти є членами Вченої та 
методичної ради університету та факультету, робочих груп та комісій, тому є активними суб’єктами прийняття 
рішень щодо формування освітнього середовища. Результати анкетування свідчать, 74 % респондентів вважає, що 
наявні умови здійснення освітньої діяльності безпечні для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/fik/navrobkaffin.html). 
У ЛНАУ добре розвинена соціальна інфраструктура. Всі наявні об’єкти соціально-побутової сфери є власністю 
університету. Завдяки їй забезпечується належний рівень умов навчання здобувачів. Для розміщення здобувачів та 
забезпечення їх нормального проживання і навчання використовуються студентські гуртожитки, які щороку 
модернізуються. Важливим є вільний та безкоштовний доступ здобувачів вищої освіти до всієї інфраструктури та 
інформаційних ресурсів.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів забезпечується системою заходів з охорони 
праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки, санітарним нормам. Навчальні приміщення відповідають 
існуючим нормам безпеки. Експлуатація будівель і споруд здійснюється відповідними підрозділами 
адміністративно-господарської частини. Важливим є постійне покращення умов навчання та проживання 
здобувачів, зокрема введено в експлуатацію систему автономного опалення, ведеться повна заміна вікон на 
енергозберігаючі, встановлені пандуси. Результати опитування здобувачів свідчать, що 74% респондентів вважають 
рівень забезпеченості освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів високим, 26%- достатнім 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/fik/navrobkaffin.html).
З метою виявлення обдарованої студентської молоді, розвитку її творчих здібностей організовано роботу художніх 
колективів і гуртків, спортивних секцій. Також створені необхідні умови для оздоровлення і відпочинку в ОСТ 
«Маяк». 
З професорсько-викладацьким складом та здобувачами освіти регулярно проводяться профілактичні бесіди про 
дотримання правил безпеки життєдіяльності. 
За участю наставників академгруп здійснюється адаптація здобувачів до освітнього середовища через організацію 
виховних годин та їх залучення до участі в культурно-масових заходах, спортивних змаганнях, екскурсіях, допомоги 
у центрі академічного капеланства, що покращує психічне здоров’я здобувачів.

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?

ЛНАУ створює і забезпечує механізми різнобічної освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та 
соціальної підтримки здобувачів у ході навчання. Вирішення питань щодо навчання і побуту здобувачів, захисту їх 
прав та інтересів в ЛНАУ забезпечує адміністрація університету, Студентська самоврядна організація «Основа», рада 
молодих вчених ЛНАУ. Освітньо-інформаційна підтримка здобувачів освіти, сприяння їх професійному росту, 
створення умов для їх реалізації у науковій, професійній, освітній діяльності реалізується за допомогою таких 
ресурсів: – сайту ЛНАУ (http://lnau.edu.ua/lnau/), наукової бібліотеки ЛНАУ 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/nd/nb.html), які забезпечують роботу з повнотекстовими електронними та 
друкованими фондами університету; електронне навчально-методичне забезпечення дисциплін, які викладаються в 
університеті. Комунікація викладачів із здобувачами здійснюється безпосередньо під час занять, консультацій тощо. 
До консультативної підтримки здобувачів долучаються випускники, що беруть участь у науково-практичних 
семінарах та конференціях університету, роботодавці під час організації круглих столів і виїздних занять, де вони 
діляться власним досвідом роботи в галузі. Соціальна підтримка здобувачів в ЛНАУ передбачає психологічні 
консультації, а за необхідності матеріальну та психологічну допомогу. З цією метою в університеті функціонують 
відділ організації виховної роботи, центр академічного капеланства. 
Всебічному розвитку здобувачів освітньої програми в атмосфері доброзичливості та взаєморозуміння сприяє 
постійна комунікація здобувачів ОП через консультування викладачами та кураторами, індивідуальні заняття та 
постійний зворотній зв'язок зі здобувачами, інтерактивне спілкування. Викладачі допомагають здобувачам у 
формуванні індивідуальних освітніх траєкторій, сприяють підвищенню рівня поінформованості у питаннях як 
навчального процесу, вибору спеціалізації та дисциплін, так і соціально-побутових потребах. Це дозволяє 
підвищувати рівень підготовки здобувачів вищої освіти, сприяє інтелектуальному зростанню та вихованню в них 
активної громадянської позиції. В ЛНАУ використовуються різноманітні методи для виявлення та вирішення 
потреб здобувачів вищої освіти, перш за все врахування потреб інтелектуального, соціального, особистісного 
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характеру. За результатами опитування 90% здобувачів позитивно оцінюють освітню підготовку в університеті 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/fik/navrobkaffin.html), а також рівень соціальної, організаційної та 
інформаційної підтримки. Це підтверджує належний рівень механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, 
консультативної та соціальної підтримки здобувачів в ЛНАУ.

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)

В ЛНАУ створено достатні умов для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. Одним із 
способів створення середовища, що забезпечує комплексну інклюзію здобувачів з особливими освітніми 
проблемами є педагогічна технологія мобільного навчання. Для осіб з інвалідністю передбачено особливі умови 
зарахування, їм надається пріоритет при переведенні на вакантні місця державного замовлення. Для них також 
передбачена процедура підтримки, умови якої викладено в наказі № 98а від 07.05.2018р. «Про Порядок супроводу 
(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у ЛНАУ», та додатку до наказу 
«Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у ЛНАУ», що 
визначає дії по забезпеченню комфортності перебування здобувачів, яким необхідна допомога, а також створення 
умов для якісного їх обслуговування працівниками університету. Інклюзивне навчання передбачає індивідуальну 
програму навчання у формі індивідуального графіку. Для студентів, які не мають можливості відвідувати ЗВО, 
створені умови для здобуття освіти у повному обсязі за дистанційними технологіями. Університет удосконалює 
інфраструктуру для людей з особливими потребами. Досвіду навчання за ОП осіб з особливими освітніми потребами 
не було.

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?

Необхідним чинником щодо запобігання та протидії корупції у ЛНАУ, є наявність відповідних положень, що є 
прописані у Статуті навчального закладу, Положенні про академічну доброчесність 
(http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html) та функціонування Комісії з питань академічної 
доброчесності, яка створена згідно з відповідним наказом Ректора та здійснює свою роботу у відповідності до 
Положення про академічну доброчесність у Львівському національному аграрному університеті. У ЛНАУ визначено 
політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій щодо сексуальниих домагань, дискримінації та корупції. 
Врегулювання конфліктних ситуацій включає в себе просвітницькі заходи, антикорупційну лінію прямого зв’язку та 
скриньку довіри. Серед студентів, через органи студентського самоврядування та профспілкові комітети, 
проводиться активна роз’яснювальна робота з питань запобігання можливим проявам корупції, хабарництва та 
нестатутним відносинам під час навчального процесу. Загальні моральні принципи та правила етичної поведінки 
осіб, що працюють і навчаються у ЛНАУ, якими вони керуються у своїй діяльності, зафіксовані Положення про 
академічну доброчесність, основними принципами є якої є відкритість, доступність, гнучкість і прогностичність, 
гуманізм, дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, 
інклюзивності, толерантності, недискримінації. В ЛНАУ розроблена та впроваджена процедура врегулювання 
конфліктних ситуацій (у тому числі, пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією), що 
пов’язана з реалізацією прав всіма учасниками освітнього процесу, здійснюється відповідно до Законів України 
«Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» та розробленими нормативними документами 
ЛНАУ: «Про забезпечення доступу до публічної інформації у ЛНАУ», «Інструкція з ведення діловодства в ЛНАУ». 
Процедура розгляду скарг і звернень пов’язана з розглядом заяви ректором університету, яка після офіційної 
реєстрації в канцелярії, скеровується на розгляд. Результати розгляду скарг і звернень повідомляються скаржнику у 
письмовому чи усному вигляді. Важливими підрозділами ЛНАУ, що мають повноваження та можливості у 
врегулюванні конфліктів, є юридичний відділ, профспілкова організація, самоврядна студентська організація 
«Основа», студентський актив факультетів, які тісно співпрацюють у разі виникнення таких ситуацій. Важливим є 
те, що за час реалізації освітньої діяльності за ОП, що акредитується, будь-яких конфліктних ситуацій не було. 

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

У ЛНАУ діє положення Положення  про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у Львівському 
національному аграрному університеті. (Електронний ресурс ЛНАУ. Режим доступу: 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html). 
Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм здійснюється 
відповідно до Стандартів освітньої діяльності, Стандартів вищої освіти, певного рівня Національної рамки 
кваліфікацій вищої освіти, Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти та Стратегії розвитку ЛНАУ на 
період 2020-2025 рр. 

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?

Для формування ОП спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» було сформовано групу 
розробників ОП та визначено гаранта програми. До складу групи увійшли науково-педагогічні працівники, 
представники здобувачів вищої освіти, стейкхолдери, які являються потенційними працедавцями, представники 
академічної спільноти. Розробка та затвердження ОП передбачала наступні етапи: ознайомлення із Стандартом 
вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» та із освітніми програмами, які створені і запроваджені до виконання у інших ЗВО; підготовка проєкту 
ОП групою розробників; розгляд проєкту ОП кафедрою фінансів, банківської справи та страхування та методичною 
комісією економічного факультету; розміщення його на сайті університету для громадського обговорення та 
рецензування проекту стейкхолдерами, роботодавцями та представниками академічної спільноти; розгляд 
пропозицій та уточнень, що надійшли від рецензентів та їх врахування до проекту ОП. Надалі ОП із внесеними 
пропозиціями і зауваженнями розглядалась на засіданні кафедри Фінанси, банківська справа та страхування 
(Протокол № 11 від 3.03.2020р.) та Методичної комісії (Протокол № 5 від 10.03.2020р.) та вченої ради економічного 
факультету (Протокол № 7 від 10.03.2020р.). Надалі ОП погоджувалась керівником навчального відділу і першим 
проректором ЛНАУ та затверджена Вченою радою ЛНАУ, введена в дію Наказом ректора № 93 від 30.06.2020 р. Для 
ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» були розроблені навчальний та робочі плани. Моніторинг ОП 
здійснювався Методичною комісією та Вченою радою економічного факультету у 2019 та 2020 рр. При потребі ОП 
може переглядатися до початку навчального року. У 2020р. у зв’язку із періодичним змінами законодавства у 
фінансовій сфері були внесені певні корективи, які стосувалися викладу окремих тем навчальних дисциплін, їх 
змістовного наповнення та кількості кредитів у порівнянні з ОП, яка була затверджена у 2019 році. Оновлення ОП 
було обумовлене зміною до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, а також змінами до 
Бюджетного та Податкового кодексів, що зумовило необхідність оновлення змісту навчальних дисципліни 
«Податкова справа та податкова система України» та «Бюджетна система». Перегляд видаткових статей Державного 
бюджету на 2020 рік, встановлення місцевих податків, внесення змін до місцевих бюджетів, міжбюджетних 
трансфертів та особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів зумовили необхідність 
оновлення змісту навчальної дисципліни «Публічні та місцеві фінанси». Згідно нової редакції Закону «Про цінні 
папери та фондовий ринок» зі зміною назви на Закон «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», 
розширення переліку фінансових інструментів, запровадження нових видів цінних паперів, виникла необхідність 
оновлення змісту навчальної дисципліни «Фінансовий ринок та операції з цінними паперами».

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

До складу групи розробників ОП, поряд із НПП та роботодавцями були залучені здобувачі вищої освіти, що 
передбачено «Положенням про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у ЛНАУ» № 75 від 
13.05.2019р. (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html). 
Їх пропозиції при розробці та перегляді ОП збираються серед студентства шляхом анкетування та обговорюються на 
засіданні органів студентського самоврядування та студентській раді. Так 17.02.2020 р. на засіданні студентської 
самоврядної організації «Основа» розглядалося питання по внесення змін та доповнень до освітньої програми та 
навчального плану ОС бакалавр спеціальності 072. Попередньо члени організації були ознайомлені з пропозиціями, 
які стосуються ОП та забезпечення її якості. За результатами розгляду було підтримано пропозицію щодо внесення 
змін та доповнень до ОП та навчального плану , зокрема дисципліни «Фінансовий моніторинг та фінансовий 
контролінг».
Здобувачі освіти залучені до процедур забезпечення якості освіти та перегляду ОП шляхом їх опитування щодо 
змісту конкретних дисциплін і висловили свої пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/fik/navrobkaffin.html). Результати опитування показали, що здобувачі 
задоволені якістю освітнього процесу, а навчання за ОП відповідає їх потребам

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

З метою визначення ступеня виконання потреб та вимог здобувачів до якості вищої освіти та відповідно до 
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЛНАУ» проводиться анкетування 
здобувачів, до якого долучається студентське самоврядування, зокрема, студентська с самоврядна організація 
«Основа» та студентська профспілка. Саме вони ініціюють проведення анкетування щодо стану якості надання 
освітніх послуг, пропонують його тематику та визначають його періодичність, та долучаються до формування змісту 
анкет. Водночас, представники здобувачів вищої освіти є членами Вчених рад факультету та ЛНАУ, приймають 
участь у засіданнях кафедри.
Представники студентського самоврядування мають можливість висловити свої думки щодо процедури опитування. 
Процес опитування охоплює здобувачів різних курсів, відзначається послідовністю та періодичністю 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/fik/navrobkaffin.html). Результати анкетування розглядаються, 
обговорюються та аналізуються на засіданнях кафедри (№ 13 від 18.06.2019р., № 7 від 13.01.2020р.). За 
результатами опитування приймаються рішення щодо покращення якості підготовки здобувачів.

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

З метою забезпечення якості ОП кафедрою налагоджена тісна співпраця з підприємствами, фінансовими органами 
та установами, які є філіями кафедри і на базі яких проводяться лекції і виїздні практичні заняття. Зокрема: УПФУ у 
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Жовківському районі, Личаківське ОУПФУ, Жовківське відділення Виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України, ПАТ «Кредобанк», АТ «Ощадбанк», АБ «УКРГАЗБАНК», Управління брокерської СК 
„Старлайф”, ТзДВ СК «Гардіан», Львівське лісове господарство, ТОВ «Захід-агро МХП», Підберізцівська ОТГ та 
інші. Такий спектр стейкхолдерів та роботодавців є обґрунтований насамперед тим, що майбутні випускники стають 
кваліфікованими фахівцями у галузі фінансів, банківської справи та страхування та можуть працевлаштовуватись у 
даних структурах. Для збору та врахування пропозицій роботодавців, стейкхолдерів щодо удосконалення ОП, 
введення нових дисциплін випусковою кафедрою запроваджено практику проведення круглих столів та семінарів 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/fik/news.html), під час яких відбувається обмін досвідом з 
роботодавцями та стейкхолдерами, є можливість отримати зауваження та пропозиції до формування ОП. Зокрема, 
пропозиції роботодавців були взяті до уваги в процесі перегляду та формування ОП на 2020р. До складу групи 
розробників ОП була включена випускниця спеціальності Головчак О.В.(Гаврилів), яка на даний час працює в 
Регіональному відділі АТ «Ощадбанк»м. Львів.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Збір інформації щодо працевлаштування та кар’єрного росту випускників ОП «Фінанси, банківська справа та 
страхування» здійснюється із залученням самих випускників освітньої програми, роботодавців та академічної 
спільноти. У ЛНАУ процедура збирання інформації щодо траєкторій працевлаштування та кар’єрного шляху 
випускників забезпечується навчальним відділом. Активну участь у зборі інформації щодо кар’єрного шляху 
випускників приймає Асоціація випускників, яку очолює колишній випускник Комар П.П. Щорічно проводяться 
зустрічі випускників ювілейних років, які дозволяють проаналізувати кар’єрний шлях випускників. Поряд із цим 
випускники долучаються до рецензування ОП, надають консультації в процесі викладання предметів. Серед 
випускників спеціальності 7 кандидатів економічних наук, доцентів, фахівці банків та страхових компаній, 
фінансових органів та підприємств різних галерей економіки, зокрема сфери АПК 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/fik/skladfin.html).

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?

З метою підвищення якості освітнього процесу і забезпечення ефективної системи якості надання освітніх послуг 
здобувачам вищої освіти у ЛНАУ діє Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у 
ЛНАУ (http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html), згідно з яким проводяться наступні 
процедури щодо внутрішнього забезпечення якості ОП: контроль дотримання принципів доброчесності науково-
педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ОП (анкетування студентів щодо проявів корупції на 
кафедрі); оцінювання здобувачами вищої освіти якості викладання шляхом опитування; контроль за оновленням і 
функціонуванням системи комп'ютерного тестування Moodle, аналіз відповідності базової освіти науково-
педагогічних працівників профілю дисциплін; перевірка якості навчальних занять тощо. Згідно з даним 
Положенням в ЛНАУ Вченою радою Університету в рамках СВЗЯ створено Комісію з моніторингу якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти. Її робота здійснюється у формі засідань, де розглядаються питання, що належать 
до її компетенції. Для розроблення критеріїв проведення моніторингових заходів з удосконалення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти  створюються робочі групи, які періодично проводять моніторинг якості освітньої 
діяльності. До складу цих груп входять декан факультету, провідні фахівці випускових кафедр, представники 
студентського самоврядування, можуть залучатися представники роботодавців та інші зацікавлені сторони.
У відповідності до прийнятого Стандарту до ОП на 2020р. були внесені корективи щодо логічної ув’язки дисциплін 
для досягнення програмних результатів навчання у компетентісному формуванні фахівців у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. З врахуванням напрацювань викладачів кафедри, пропозицій та зауважень 
стейкхолдерів, роботодавців та здобувачів вищої освіти було оновлено зміст навчальних дисциплін, шляхом 
включення окремих тем при вивченні навчальних дисциплін.

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?

Освітня програма акредитується вперше. Водночас для вдосконалення ОП використано зауваження та пропозиції 
попередніх акредитацій спеціальностей 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 242 «Туризм» за 
першим (бакалаврським) рівнями у ЛНАУ. Використано такі зауваження та рекомендації: 
• оприлюднено на веб-сайті ЗВО або відповідної кафедри силабуси, проекти ОП та змін до них та іншу інформацію, 
яка сприятиме покращенню прозорості та публічності; 
• удосконалено процедуру запобігання академічній не доброчесності;
• удосконалено навчальний план шляхом додавання переліку дисциплін, які входять до атестаційного екзамену; 
• запроваджено використання сучасної, дієвої ІТ-платформи, яка сприє координуванню освітнього процесу, 
забезпечить більш ефективну взаємодію здобувачів ВО та викладачів (Moodle).
• до групи розробників ОП долучено представника АТ «Ощадбанк»
• впорядковано розбіжності між окремими освітніми компонентами та компетентностями і програмними 
результатами навчання.
• проінформовано здобувачів освіти щодо можливості визнання неформальної освіти у ЗВО.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
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забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП через участь 
у методичних семінарах щодо формування та удосконалення ОП, проведення занять з педагогічної майстерності 
молодих викладачів. З метою підвищення якості освітнього процесу в ЛНАУ регулярно проводяться відкриті 
заняття та існує практика взаємовідвідування занять науково-педагогічними працівниками кафедри та факультету 
із складанням відгуку. Навчальна частина проводить моніторинг залученості академічної спільноти до процедур 
забезпечення якості ОП. На підставі Ухвали Вченої ради Львівського національного аграрного університету «Про 
стан та шляхи розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти університету» від 22.02.2018 р., а також 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНАУ; Положення про академічну доброчесність 
у ЛНАУ; Положення про антиплагіатну систему ЛНАУ та Положення про критерії, правила і процедури оцінювання 
діяльності науково-педагогічних працівників (НПП) 
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html), кафедр і факультетів ЛНАУ проводиться 
оцінювання та рейтингування НПП та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-
сайті Університету, що дозволяє виявити проблемні ділянки, які необхідно усунути для повного виконання освітньої 
програми.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідальність між різними структурними підрозділами ЛНАУ у контексті здійснення процесів і процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти розподілена наступним чином: на рівні кафедр здійснюється контроль за 
діяльності науково-педагогічних працівників, слухання, обговорення та прийняття рішень на засіданнях кафедр; на 
рівні факультету – у вигляді контролю діяльності кафедр, слухання, обговорення питань та прийняття рішень на 
засіданні вченої ради факультету; на рівні університету - у вигляді контролю за діяльністю факультетів; слухання 
питань, обговорення та прийняття рішень на засіданні Вченої ради університету, впровадження відповідних рішень, 
розміщення інформації на електронному ресурсі університету. Моніторинг щодо виконання прийнятих рішень 
проводять перший проректор, головний учений секретар університету та керівник навчального відділу.

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 всіх учасників освітнього процесу Львівського національного аграрного університету 
регулюються наступними документами: Статут (Статут Львівського національного аграрного університету 
затверджено Міністерством освіти і науки України № 259 від 17 лютого 2017 року. Ідентифікаційний код: 00493735), 
Правила внутрішнього трудового розпорядку,контракт здобувача вищої освіти та інші документи про організацію 
навчального процесу. Правила внутрішнього трудового розпорядку Львівського національного аграрного 
університету затверджено Конференцією трудового колективу ЛНАУ, протокол № 2 від 26 лютого 2019 р. 
Регулювання прав та обов’язків всіх учасників освітнього процесу здійснюється, враховуючи Положення про 
організацію навчального процесу у Львівському НАУ ухвалене Вченою радою ЛНАУ, протокол № 6 від 31.03.2016 р. 
та протокол № 10 від 20.05 2020, введене в дію наказом ректора № 55 від 21.04.2016 р. із змінами, внесеними 
наказом ректора № 76 від 20.02.2020 р. Усі документи про організацію навчального процесу в ЛНАУ є прозорими та 
доступними для усіх учасників освітнього процесу. Інформаційний ресурс ЛНАУ: [Електронний ресурс:
Доступ до ресурсу:
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/statyt.html
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html

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

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog2018/proektosvprog.html

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog20181/osvprogrambak20181.html

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП є: 
- чітко сформульовані цілі ОП, які сприяють досягненню місії та стратегії ЛНАУ; 
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- висококваліфікований склад групи забезпечення та викладачів, які публікуються у виданнях, що індексуються у 
Scopus / Web of Science;
- забезпечення конкурентоспроможності випускників, яка досягається завдяки логічній послідовності викладання 
дисциплін та міждисциплінарним зв’язкам, що дає можливість інтегрувати знання з фінансових дисциплін та 
набути майбутнім фахівцям практичних навичок у сфері фінансів, банківської справи та страхування для різних 
секторів економіки, особливо для агарної сфери.
- належне інформаційне забезпечення для виконання наукових досліджень, пошуку навчальної та наукової 
інформації через університетську бібліотеку, доступ до інформаційних ресурсів бібліографічної і реферативної бази 
даних Scopus та пошукової Інтернет-платформи Web of Science;
- висока результативність студентської науково-дослідної роботи, про що свідчить відзнаки здобувачів за 
результатами участі в конкурсах наукових робіт та олімпіадах з фахових дисциплін;
- проведення занять здобувачів вищої освіти в сучасно обладнаних аудиторіях;
- досягнення передбачуваних в ОП результатів навчання, завдяки функціонуванню внутрішньої системи 
забезпечення якості;
- можливість навчання за індивідуальним графіком та формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 
освіти через вибір навчальних дисциплін, що забезпечує навчання і викладання відповідно до вимог 
студентоцентричного підходу;
- активне залучення стейкхолдерів до освітнього процесу;
- наявність якісного навчально-методичного забезпечення, сучасних засобів навчання, технічно обладнаних 
аудиторій;
- прикладний характер значної частини навчальних дисциплін, залучення професіоналів-практиків до освітнього 
процесу через проведення занять на базі філій кафедри (фінансові установи, банки, страхові компанії та інші); 
- здобувачі освіти, які успішно завершили навчання за ОП, мають перспективи працювати на кафедрі фінансів, 
банківської справи та страхування;
Слабкі аспекти ОП: 
- недостатній рівень практики викладання іноземною мовою окремих навчальних дисциплін за ОП, що посилило б 
програмні результати навчання;
- потребує оновлення комп’ютерне забезпечення з метою повнішого використання його в навчальному процесі;
- відсутність застосування дуальної освіти;
- існує потреба у налагоджені міжнародної співпраці із закордонними закладами освіти. 
- залишається актуальною проблема у збільшенні кількості публікацій у науково-метричних базах Scopus та Web of 
Science.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Із урахуванням виявлених за результатами самооцінювання слабких сторін ОП, протягом найближчих трьох років 
планується розроблення заходів щодо їх усунення. Для розвитку ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» 
першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти планується розробити та впровадити такі заходи: 
1) удосконалити процес викладання дисциплін іноземними мовами шляхом створення двомовного (українського та 
англійського) контенту для дисциплін ОП.
2) сприяти оновленню комп’ютерного забезпечення з метою повнішого використання його в навчальному процесі та 
підвищення якості освітнього процесу;
3) запровадити дуальної освіти у навчальному процесі за ОП, що дозволить усунути  недоліки традиційних форм і 
методів навчання майбутніх фахівців, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом та 
підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців;
4) залучати стейкхолдерів до удосконалення ОП, що є запорукою визначення запитів ринку праці та відповідного 
корегування структури та змісту ОП. 
4) удосконалення дистанційного навчання з метою виведення його на більш якісний рівень за рахунок забезпечення 
доступу здобувачів вищої освіти до віртуального навчального середовища;
5) налагоджувати ширші зв’язки міжнародної співпраці із закордонними закладами освіти;
6) збільшувати кількість публікацій у журналах, представлених у науково-метричних базах Scopus та 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:
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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: Снітинський Володимир Васильович

Дата: 26.10.2020 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

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Silabus_Inozemna 
mova.pdf

b+qHSnjitF6FDUNH
B1S/5prvFspFoWfgx

aX0jLO8laY=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Економіко-
математичне 
моделювання

навчальна 
дисципліна

Silabus_EMM.pdf 81uIYeDUyPp2AUoT
1BUrJBdC5jRkGPdP

+EgtX1ZpgTA=

ПК Intel (R)Pentium(R) 2,80GHz  – 
11 шт. Projector BENQ MP515 – 1 
шт., Екран

Менеджмент навчальна 
дисципліна

Silabus_Menedzmen
t.pdf

J7+vG+JRlFWutkEC
6cjdRhoYFq/hlbZkp

PgEm2yrGkM=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
ноутбук 2020р. .(Win 10) – 6шт. 
Проекційний екран – 1шт.

Банківська система навчальна 
дисципліна

Silabus_ Банківська 
система.pdf

CSNvuFavvhbb52pQ
PiPoTtf0q6KhrI6iRR

oWDKPkI4s=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Вища математика навчальна 
дисципліна

Silabus_Matematyk
a.pdf

ZuMqEIOCa+ldGfYD
gElO9QBzMbSdjHJz

9WZBeus2eV0=

ПК Intel (R)Pentium(R) 2,80GHz  – 
11 шт. Projector BENQ MP515 – 1 
шт., Екран

Філософія навчальна 
дисципліна

Silabus_ 
Filosofiya.pdf

EFkWN5zgvyDcFqN
y1d8ZlC5a+0K1p8m

krX3IBKF3EUI=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Інформаційні системи 
в галузі

навчальна 
дисципліна

Silabus_Informatsiy
ni systemy v 

haluzi.pdf

DVY5L+LD4Loo2eA
GtPHmKJ4uc98jc8fd

aV2Sm7GhJmY=

ПК Intel (R)Pentium(R) 2,80GHz  – 
11 шт. Projector BENQ MP515 – 1 
шт., Екран

Економічна теорія навчальна 
дисципліна

Silabus_Ekonomichn
a teoriya.pdf

4L1ku6oDfphchdTTZ
xjhK4qNiFzIeng3jYjb

yt0boJw=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Історія України навчальна 
дисципліна

Silabus_Istoriya 
Ukrainy.pdf

gKieLf6uuNyAvxfnL
bZdkwrFFe//EhD6A

Z1sW0TSTU0=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Правознавство та 
правове забезпечення

навчальна 
дисципліна

Silabus_Pravoznavst
vo.pdf

w/o8Llovp5Y3cQ+Dv
gWmTgVosXZYZT9E

nziDvwDGUE0=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Фінансове право 
України

навчальна 
дисципліна

Silabus_Finansove 
pravo.pdf

Z1aleFx2BEoomdRE
yu82oQdArPEGJ98w

133fZJo8OhM=

ПК Athlon, 1,3 Ггц (Win7) – 10 
шт.; Projector BENQ MP515 – 1 
шт., Екран

Атестаційний екзамен підсумкова 
атестація

5315_072 Фінанси, 
банківська справа 

та 
страхування.pdf

ZGeYj9PD495ru/w20
ysSq+za6eCcniWPE

OWCgk6pzdQ=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Виробнича практика практика Silabus_Виробнича 
практика.pdf

EFcWvj1Qw4f0qtLG
UYiMfSHJAa5CoNU

dKYcW8v2HgoQ=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Навчальна практика з 
фаху (2 курс)

практика Silabus_ навчальна 
практика.pdf

DgxyfrkoKqDec6/hx
CihcFnN+JeYuatsa4j

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 



uJ5RXQVo= Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Навчальна практика з 
фаху (1 курс)

практика Silabus_Вступ до 
фаху.pdf

cYAiRy7Lq8GVinhp
WPJxcJ6h05AmU8Il

8cv+wNkpIlc=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Податкова справа курсова робота 
(проект)

Курсова 
Податкова справа 

та податкова 
система 

України.pdf

VD38aCA2fXIa8Dcz
uNoJMIjM+PS/zFT7

1fvHn44sld8=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Банківська справа курсова робота 
(проект)

Методичка 
Курсова  

Банківська 
справа.pdf

3WRK6jyGQUQp6fy
m42xNN1V/bMGfQa
ZLjGXmFGQmN94=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Страхування та 
страхові послуги

курсова робота 
(проект)

Методичка Курсові 
роботи 

Страхування та 
страхові 

послуги.pdf

K15no5EVcHPq4Wvj
bbqY5zy42d4B0AQr

wgxNePhcCdg=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Фінанси підприємств курсова робота 
(проект)

Методичка Курсові 
роботи Фінанси 
підприємств.pdf

lQRoPX0XiiBEnp9Kt
en2kd+NvBctVXnHJ

AEWDzH/TjM=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Фінанси, гроші і 
кредит

курсова робота 
(проект)

Методичка 
Курсова ФКГ 

2020.pdf

o277VvwrImEXXsTZ
FE0mrODgaHK5DjF

seF9iiEPZUkY=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Державні фінанси та 
казначейська справа

навчальна 
дисципліна

Silabus_ 
Державніфінанси 
та казначейська 

справа.pdf

e+p1UAygJwa6GCqL
bm7uu7dHA/Q4tfgx

243JVAVFQVo=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Банківська справа та 
банківські операції

навчальна 
дисципліна

Silabus_Банківська 
справа та 
банківські 

операції.pdf

htUcf2aFYDSe3TP+
MV6s9EZ5PiGXcbVS

qYIs6YlC6bw=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Бюджетна система навчальна 
дисципліна

Silabus_Bjudzhetna
_sistema.pdf

irB5KXai11AE0bqNx
m1uArNfl+BN1JGs4f

SoNkVqcfw=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Фінансовий ринок та 
операції з цінними 
паперами

навчальна 
дисципліна

Silabus_фін_ринок
_та_ОзЦП.pdf

2iWcC1mRsJ0EICGc
942zkBAq+0cdM28i

E0pR1eQ6ItU=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 



Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Страхування та 
страхові послуги

навчальна 
дисципліна

Silabus_Страхуван
ня та страхові 

послуги.pdf

fc6+SxXiGZC7rKQIk
nMjvYYuHfg8f0JuQ

z/r5jS28Vk=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Податкова справа та 
податкова система 
України

навчальна 
дисципліна

Silabus_Podatkowa
_sistema Podankowq 

sprava (1).pdf

CryWyWkXnU5RlRg
nfB2wThRrNs2J7zC
m+X2KwGECw1M=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Соціальне страхування навчальна 
дисципліна

Silabus_ Соціальне 
страхування.pdf

KVN+qafLWhgua4E
wcrmb+RvYbSDolglF

ZUUzn+hwMI8=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Статистика навчальна 
дисципліна

Silabus_ 
статистика.pdf

QYcylj3hk5FR6gejTn
XmeiNkoHXouELbS

Wo/QIREPzA=

ПК Athlon, 1,3 Ггц (Win7) – 10 
шт.; Projector BENQ MP515 – 1 
шт., Екран

Фінанси підприємств 
та фінансова 
діяльність суб'єктів 
господарювання

навчальна 
дисципліна

Silabus_ Фінанси 
підприємств та 

фінансова 
діяльність.pdf

LhacEbcRCe1hixrZH
6g47Ig8FRcnWBJ+j

8dkwrkcrFM=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

Економіка 
підприємства і 
міжнародна економіка

навчальна 
дисципліна

Silabys_Ekonomika 
pidpryemstva та 

міжнарожна 
економіка.pdf

MExGOCPr7xATJsP
9yc1i8ZRnpwmCNvX

/Yrmqp6erV+g=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
ноутбук 2020р. .(Win 10) – 6шт. 
Проекційний екран – 1шт.

Фінанси, гроші та 
кредит

навчальна 
дисципліна

Silabus_ФКГ.pdf SbMhInKfE5Wz7khf
/u06ffwz9hlseB2HP

+fqneDh/GU=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
Монітор 17, Самсунг .(Win 07) – 
11 шт., Системний блок НЕО 
(Сел.3,33 міні АТС (2007р.), 
Проекційний екран – 1шт.

БЖД та охорона праці навчальна 
дисципліна

Silabus_BZD ta 
OP.pdf

SgC/nCpkoEvHztAse
IethgwGPW49vpVtPI

F7NRUF85U=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.
Табличний стендовий матеріал. 
Пристрій для дослідження 
освітлення (1 шт). Люксметр Ю-
116 (2 шт). Засоби захисту тіла 
(спецодяг) – (3 шт). Засоби 
захисту голови та обличчя – (3 
шт). Засоби захисту органів зору 
(окуляри 0276У, 3П180У, №Н572), 
Респіратори „Кама” –4 шт.; 
респіратори „Лепесток” – 2 шт.; 
респіратори „Астра” – 3 шт.; 
респіратори „РУ-60М” – 5 шт.; 
респіратори „РІГ-67У”– 4 шт.; 
діапро¬ектор „ЛЕТИ-70” – 3 шт.; 
діапроектор „Лектор-200” –3 
шт. Радіометр ІД-1 – 1 шт.; 
прилади хімрозвідки ПХР-МВ, 
ВПХР – 3 шт.; протигази ИП-43, 
ГП-7Б – 10 шт. Стенди і плакати 
з охорони праці –10 шт.; 
нормативна і довідкова 
література з охорони праці – 24 



шт.; комп’ютери – 8 шт. 
Вогнегасники ОХП-10, ОВП5,ОУ-
2, ОП-1В «Момент-2» – (1 шт).

 
* 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 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

127749 Агрес Оксана 
Григорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 15318, 
виданий 

04.07.2013, 
Атестат 

доцента AД 
1933, виданий 

05.03.2019

9 Банківська 
справа та 
банківські 
операції

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
9 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
Старопольська вища 
школа в Кельцах з “11”  
травня 2017 року по 
“14” листопада 2017 
року (сертифікат 
виданий 12 листопада 
2017 року, 
Старопольська вища 
школа в Кельцах).
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1. наявність за останні 
п`ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Oksana AGRES, 
Anatoliy SHVORAK, 
Olga MARCUS, Sergii 
ZELENKO, Nataliia 
TLUCHKEVYCH, 
Oksana ZELENKO. The 
impact of the peasant 
farms functioning on 
the differentiation of 
the living level of the 
rural population. a case 
study of volyn region. 
Scientific Papers Series 
“Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development“ 
Volume 20, Issue 
2/2020. p. 13-18. 
http://managementjour
nal.usamv.ro/pdf/vol.2
0_2/volume_20_2_20
20.pdf
2. Oksana AGRES, 
Anatoliy SHVORAK, 
Olga MARCUS, Sergii 
ZELENKO, Nataliia 
TLUCHKEVYCH, 
Oksana ZELENKO. The 



impact of the peasant 
farms functioning on 
the differentiation of 
the living level of the 
rural population. a case 
study of volyn region. 
The International 
Conference ”Agriculture 
for Life, Life for 
Agriculture” June 4 ‒ 6, 
2020. 
http://agricultureforlife
.usamv.ro/
3.   Sodoma R., Agres 
O., Havryliuk O., 
Melnyk K. Innovation 
And Investment 
Development Of 
Ukrainian Industry. 
Financial and credit 
activity: problems of 
theory and practice. Vol 
1, No 28 (2019). P. 
К.е.н., доц 225-233 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/161882
4.  Tofan I. N., Agres O. 
H.,  ShmatkovskaT. O. 
Problems in 
administration of tax 
on real estate other 
than land in Ukraine. 
Науковий вісник 
Полісся. – 2017. - № 3 
(11). Ч. 2. С. 148-153 
http://nvp.stu.cn.ua/uk
/component/k2/item/8
23-tofan-i-n-ahres-o-h-
shmatkovska-t-o-
problems-in-
administration-of-tax-
on-real-estate-other-
than-land-in-
ukraine.html
5. Агрес О.Г., Содома 
Р.І., Садура О.Б. 
Realities and prospects 
of Ukraine banking 
system.  Financial and 
credit activity: 
problems of theory and 
practice, ДВНЗ 
"Університет 
банківської справи", 
Vol 2, No 23 (2017), С. 
17-23. 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/121032/116962
2. наявність не менше 
п`яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку фахових 
видань України:
1. Агрес О.Г., 
Томашевський Ю.М. 
Напрями подальшого 
розвитку 
bancassurance в 
Україні Економічний 
вісник. Серія: 
фінанси, облік, 
оподаткування , №4, 
2020. С. 45-55.
2. Садура О., Агрес О. 
Bancassurance як 
цінний інструмент 
розвитку фінансового 
ринку. Вісник 
Національного 
університету 



“Львівська 
політехніка”. Серія 
“Проблеми економіки 
та управління. Т.4, № 
1, 2020. с.93-100.
3. Агрес О.Г. , Тимків 
І.М. Економічна 
сутність співпраці 
банків та страхових 
компаній. 
Економічний вісник 
Національного 
гірничого 
університету. 
Науковий журнал №3 
(67), Дніпро, 2019. С. 
90-99.
4. Садура О., Агрес О. 
Роль лізингової 
діяльності в аграрній 
сфері економіки. 
Вісник ЛНАУ: 
Економіка АПК, 2019. 
С.104-107.
5. Агрес О.Г., Колодій 
А.В. Bancassurance як 
процес співпраці 
банківського й 
страхового бізнесу. 
Аграрна Економіка. 
2018. Т. 11 № 1-2. С.45-
53 (0,56 друк.арк).
6. Агрес О.Г., 
Томашевський Ю.М., 
Садура О.Б. 
Порівняльний аналіз 
основних методів 
страхування врожаю 
сільськогосподарських 
культур. Економічний 
дискурс. 2018. №12. 
С.150-155.
7. Агрес О.Г. 
Вдосконалення 
системи 
корпоративного 
управління в 
комерційному банку 
стаття. Економічний 
дискурс. 
Міжнародний збірник 
наукових праць. 
Випуск,1. – 2016 р. – с. 
82-88
8. Агрес О.Г., 
Шматковська Т.О. 
Оцінювання процесів 
щодо банкрутства в 
аспекті розвитку 
контролінгу на 
підприємстві . 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. - 2015. 
- № 4. - С. 129-134 
9. Агрес О.Г. Напрями 
підвищення 
ефективності 
інституту банкрутства. 
Вісник Львівської 
державної фінансової 
академії / голов. ред. 
Буряк П.Ю. – Львів : 
ЛДФА, 2015. - №26. – 
с. 102-107.

 3. наявність виданого 
підручника чи 
навчального 



посібника або 
монографії:
1. Вдосконалення 
механізму майнового 
страхування в с/г. 
Організаційно-
економічний механізм 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України: Колективна 
монографія.- Львів: 
Український 
бестселер, 2011. с. 561-
573.
2. Економічна 
ефективність 
використання 
основних засобів 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Монографія. Львів: 
Ліга-Прес, 2015. – 200 
с.
3. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 
212 с.
4.  Фінанси, 
банківська справа та 
страхування. Вступ до 
фаху. Навч. Посібник 
під загальною 
редакцією Грицини 
О.В. Львів, 2016. 380с.
5. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села: 
колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 354-
440.
6. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села / 
колективна 
монографія за заг.ред 
О.В.Грицини. Львів. 
2019 р. 215с.

.5 участь у 
міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
1. Міжнародний 



науково-
дослідницький проект 
співпраці «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 
perspektivy rozvoja» з 
реалізації частини 
цього проекту на тему 
«Транскордонне 
співробітництво як 
вектор розвитку 
малого та середнього 
бізнесу України з 
країнами V-4».

8. виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
2018р. за темою:" 
Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку ФГ "Смолин" 
Яворівського району 
Львівської області. 
2. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
жовтень 2018р.) за 
темою «Аналіз 
інвестиційної 
привабливості 
Підберізцівської 
сільської ради ОТГ.
3. Секретар наукового 
фахового видання 
“Вісник ЛНАУ. 
Економіка АПК”, що 
входить в міжнародну 
наукометричну базу 
Index Copernicus

13. наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Банківська система. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 



студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
2. Фінанси 
підприємств. 
Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності  072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
3. Фінанси 
підприємств. Робочий 
зошит для виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
4. Історія  фінансової 
науки. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
5. Банківська справа. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»

14. керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групо; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонатах України; 
виконання обов`язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов`язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування».
2. Стецюк О. – ІІ місце 
у конкурсі наукових 
робіт в проекті 
"Scholarship в Україні"
3. Диплом І ступеня за 
перемогу у 
Всеукраїнському 
конкурсі бізнес-планів 
підприємницької 
діяльності (ст. гр. Фін-
22сп Коготюк І.М.)
4. Диплом ІІ ступеня 
за перемогу у 
Всеукраїнському 
конкурсі бізнес-планів 
підприємницької 
діяльності (ст. гр. Фін-
22сп Миколаїв С.Я.)

15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 



публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій:
1. Синявська Л.В., 
Агрес О.Г. 
Вдосконалення 
механізму 
горизонтального 
вирівнювання 
місцевих бюджетів. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок : за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва (Львів, 2019). 
Вип.19. Львів. нац. 
аргар. ун-т, 2019. С. 32 
(0,1 друк.арк.)
2. Агрес О.Г. Бізнес-
план з виробництва та 
реалізації продукції 
бджільництва 
використовуючи 
мобільний павільйон 
/ А.В. Колодій, О.Б. 
Садура / Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями : за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина. / Ліга-
Прес, Львів, 2019. C. 
3. Агрес О.Г. Бізнес-
план з вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві / 
О.В.Шолудько, 
Г.В.Марків, 
Г.В.Східницька, 
А.В.Колодій, / Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями : за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина. / Ліга-
Прес, Львів, 2018. C. 
77-100.
4. Бізнес-план з 
вирощування цесарок 
у фермерському 
господарстві. (Колодій 
А.В., Агрес О.Г., 
Томашевський Ю.М.) 
5. Синявська Л.В., 
Агрес О.Г. 
Організаційні 
чинники в системі 
управління 
фінансовими 
ресурсами 
підприємств 
аграрного сектору. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок : за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва (Львів, 2019). 
Вип.19. Львів. нац. 
аргар. ун-т, 2019. С. 
49-50 (0,1 друк.арк.)
6. Садура О.Б., Агрес 
О.Г. Організаційні 



чинники в системі 
управління 
фінансовими 
ресурсами 
підприємств 
аграрного сектору. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок : за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва (Львів, 2018). 
Вип.18. Львів. нац. 
аргар. ун-т, 2018. С. 
49-50 (0,1 друк.арк.)
18. наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування 
страхових компаній, 
управління 
Пенсійного фонду 
Львівської області, 
аграрних 
підприємств, розробка 
бізнес-планів.
Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
2018р. за темою:" 
Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку ФГ "Смолин" 
Яворівського району 
Львівської області. 
Марків Г.В., 
Східницька Г.В., 
Колодій А.В., Агрес 
О.Г.. Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів. 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями : за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина. (Львів, 
2018). Ліга-Прес, 
2018. C. 127-134 (0,4 
друк.арк.).
Бізнес-план з 
виробництва та 
реалізації продукції 
бджільництва 
використовуючи 
мобільний павільйон. 
Розробники: Агрес 
О.Г., Колодій А.В., 
Садура О.Б.

64967 Зеліско 
Наталія 
Богданівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 55887, 
виданий 

14 Економічна 
теорія

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
14 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
1.Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. 
Підвищення 



18.11.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
36214, виданий 

10.10.2013

кваліфікації методом 
стажування, кафедра 
економічної теорії, 
звіт про виконану 
роботу, 24. 04. 2015 р.
2. Старопольська 
школа вища в 
Кельцях, економічний 
відділ. 14.05.-14.11. 
2018 р. Сертифікат від 
14.11.2018 р
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Зеліско Н. Б. 
Напрями 
удосконалення 
організації 
інвестиційного 
процесу в 
сільськогосподарських 
підприємствах / Н. Б. 
Зеліско // Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
Економіка АПК. – 
2017. – №24(1). – С.20 
– 24 (0,3 д.а.) – фахове 
видання.
2. Зеліско Н.Б. , 
Мельник В.Й. 
Розвиток 
інноваційного 
потенціалу аграрного 
сектора економіки 
України // Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
Економіка АПК. – 
2018. – №25. – С.30 – 
38 (0,3 д.а.) – фахове 
видання
3. Зеліско Н. Б. 
Теоретичні та 
практичні засади 
забезпечення 
ефективного розвитку 
сільськогосподарської 
обслуговуючої 
кооперації в Україні. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
Економіка і 
менеджмент. - 2019. - 
Вип. 36. - С. 51-58. (0,4 
друк.арк.) у виданнях, 
що входять до 
Copernicus
4. Зеліско Н.Б. 
Продовольча безпека 
як економічний 
пріоритет аграрної 
політики України. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету. 
Економіка АПК. 2019 
р. № 26. С. 77-80. (0,2 
друк.арк.)



5. Зеліско Н. Б., 
Василина О. Р., Булик 
О. Б. Концептуальні 
аспекти економічної 
безпеки 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Науково-практичний 
журнал Регіональна 
економіка та 
управління. Частина І. 
С.126-130. (0,3 
друк.арк.) у виданнях, 
що входять до 
Copernicus
6. Зеліско Н.Б., 
Василина О.Р. Оцінка 
гарантування 
економічної безпеки 
аграрних підприємств 
/Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського Серія: 
Економіка і 
управління. Том 31 
(70). № 2, 2020. С. 
196-201. у виданнях, 
що входять до 
Copernicus
2. Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Міжнародна 
економічна діяльність 
України / Я. С. 
Янишин, О. Б. Булик, 
Н. Б. Зеліско // 
[Навчальний 
посібник]. – Львів : 
Ліга-Прес, 2014. – 340 
с. (19,4 д.а.).
2. Зеліско Н. Б. 
Липчук Н.В. 
Мікроекономіка: 
навч. посіб. Львів: 
Ліга-Прес, 2017. 198 с. 
(12,4 д.а.).
3. Zelisko N., Vasylyna 
O., Kolach S. 
Development and 
security agrosector of 
Ukraine in the 
conditions of 
globalization 
challenges. Strategies 
for sustainable socio-
economic development 
and mechanisms their 
іmplementation in the 
global dimension. 
Collective monograph. 
VUZF University of 
Finance, Business and 
Entrepreneurship. 
Sofia, Bulgaria. 2019. С. 
276-286.
4. Янишин Я.С., 
Зеліско Н. Б., 
Василина О.Р., Колач 
С.М. Мікроекономіка: 
основи теорії і 
практикум. Навч. 
посібник. Львів: Ліга-
Прес, 2019. – 192 с. 
(12,3 д. а.)
5. Зеліско Н.Б. 
Проблеми і 
перспективи 
інтеграції України до 



ЄС. /Н.Б. Зеліско, О.Б. 
Булик, О.Р. 
Василина// Стратегії 
економічного 
розвитку: держава, 
регіон, підприємство: 
колективна 
монографія/ За заг. 
ред. К.С. 
Шапошникова та ін. У 
2 томах. – Херсон: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2015. – 
Т.1. – 416с. С. 115-127 
(0,8 д.а.)
6. Зеліско Н.Б. 
Теоретико-
методологічні засади 
розвитку сільського 
господарства як 
стратегічної галузі 
національної 
економіки/ Н.Б. 
Зеліско, З.А. Дідич// 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і 
села:колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 3-10. – 
0,5 д.а.
7. Зеліско Н.Б. 
Теоретичні засади 
формування 
інноваційного 
розвитку підприємств 
як складової 
економічної безпеки 
України // колективна 
монографія в рамках 
гранту Президента 
"Управління 
інноваційною 
складовою 
економічної безпеки" 
– СДУ, м. Суми, 2017 – 
С. 234-245 (0,75 д.а.).
8. Zelisko N. Economic 
mechanism of increase 
of innovation activity of 
enterprises on a 
competitive level to 
mitigate threats to 
economic security // 
National Security & 
Innovation Activities: 
Methodology, Policy 
and Practice: 
monograph / – Ruda 
Śląska : Drukarnia i 
Studio Graficzne 
Omnidium, 2018. – 89-
98 pp.
 
3. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 



України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Робота над 
виконанням проекту 
за госпдоговірною 
тематикою 
(Виконавець): 
1. «Диверсифікація 
каналів збуту 
сільськогосподарської 
продукції на прикладі 
ФГ «Малинівка»
2. «Ефективність 
запровадження 
нецінових методів 
конкуренції на 
прикладі ФОП Зеліско 
В.В.» 

4. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Зеліско Н.Б. 
Управління 
аграрними 
підприємствами в 
сучасних умовах 
господарювання /Н.Б. 
Зеліско// Сучасні 
тенденції управління 
та адміністрування в 
аграрному 
виробництві. 
Матеріали ІІ 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції. (12-13 
травня 2016 року). 
Львів,2016. С.94-98.
2. Зеліско 
Н.Економічна 
глобалізація і 
екологічний аспект / 
Н.Зеліско // 
International Scientific 
Conference Economy 
and Society modern 
foundation for human 
development: 
Conference 
Proceedings, Part 1, 
October 31, 2016. 
Leipzig,Germany: 
Baltija Publishing. – P. 
155-158 (0,2 друк. 
арк.).
3. Зеліско Н.Б. 
Управління 
аграрними 
підприємствами в 
сучасних умовах 
господарювання / 
Н.Б. Зеліско // 
Сучасні тенденції 
управління та 
адміністрування в 
аграрному 
виробництві. 
Матеріали ІІ 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції. (12-13 
травня 2016 року). 
Львів. 2016. С. 94-98 



(0,3 друк. арк).
4. Зеліско Н. Б. 
Теоретико-
методологічні та 
практичні засади 
глобальної 
екологізації 
економіки / Н.Б. 
Зеліско // 
Трансформаційні 
зміни національної 
економіки в умовах 
євроінтеграції: 
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – 
Дубляни, 2017. С. 66 – 
70 (0,3 д.а.).
5. Зеліско Н. 
Формування сучасної 
парадигми 
менеджменту в умовах 
глобалізації / Н. 
Зеліско // 
Парадигмальні 
зрушення в 
економічній теорії 
ХХІ ст.: Матеріали 
науково-практичної 
конференції. – Л.: 
Львівський 
національний 
аграрний університет, 
2017. – С. 61 – 64 (0,25 
д.а.).
6. Зеліско Н.Б. 
Управління 
маркетинговим 
механізмом розвитку 
сільськогосподарських 
підприємств на 
засадах інтегрованості 
/  Н.Б. Зеліско, В.Р. 
Гуцуляк // Вчені 
ЛНАУ – виробництву: 
каталог інноваційних 
розробок. Вип. XVII. – 
2017. – Львів: ЛНАУ. – 
С. 80-81. (0,13 д.а) 
7. Зеліско Н.Б. Булик 
О.Б. Способи 
активізації 
інноваційного 
розвитку в аграрному 
секторі економіки. 
Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: 
обліково-фінансовий 
та управлінський 
аспекти: тези ІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 18-20 
березня 2020 р. Львів: 
ЛНАУ, 2020. С. 65-68..
(0,2 д.а)
8. Зеліско Н.Б. 
Економічні 
особливості збутової 
діяльності аграрних 
підприємств. 
Проблеми обліково-
аналітичного 
забезпечення 
управління 
підприємницькою 
діяльністю: Матеріали 
IV Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 



Полтава, 23 квітня 
2020р.) Полтава : 
ПДАА, 2020. С.65-68.
(0,2 д.а)
9. Зеліско Н. 
Визначення основних 
стратегій підвищення 
конкурентоспроможн
ості аграрного 
сектору. 
Трансформаційні 
зміни національної 
економіки в умовах 
євроінтеграції: тези 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції . 
Дубляни, 2020. С. 23-
26. (0,2 д.а.)
10. Зеліско Н. 
Продовольча безпека 
як головна складова 
національної та 
економічної безпеки 
держави 
«Ефективність 
функціонування 
сільськогосподарських 
підприємств». 
Проблематика 2020 
р.:«Світові тенденції 
розвитку 
агропромислового 
виробництва» Тези IX 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції. Дубляни, 
2020. С.52-55. (0,2 
д.а.)
11. Зеліско Н.Б. 
Економічні 
особливості збутової 
діяльності аграрних 
підприємств. Каталог 
« Вчені університету – 
виробництву». 
Дубляни. ЛНАУ. 2020. 
(0,01 д.а.)
12. Зеліско Н.Б. 
Досягнення успіху в 
епоху змін. Матеріали 
виступу. Міжнародна 
науково-практична 
он-лайн конференція 
«Особливості 
дистанційного 
навчання». НПУ ім. 
М.П. Драгоманова. 
Інститут неперервної 
освіти. 5-6 червня 
2020 року. Сертифікат 
учасника.

154866 Городецький 
Іван 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  
Механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 041617, 

виданий 
14.06.2007, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

24 БЖД та 
охорона праці

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат технічних 
наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
24 роки.
4. Підвищення 
кваліфікації:
ДП «Головний 
навчально-
методичний центр 
Держпраці», 
Навчання за 
проеограмою для 
викладачів з охорони 
праці вищих 
навчальних закладів і 
перевірка знань 



027651, 
виданий 

14.04.2011

законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни 
праці, надання першої 
допомоги потерпілим, 
електробезпеки, 
пожежної безпеки, 
Посвідчення № 93-19-
2 від 29.03.2019 р.
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:

1.Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1.Dmytriv V.T., Dmytriv 
I.V., Borovets V.M., 
Horodetskyy I.M. 
Analytical-experimental 
studies of delivery rate 
and volumetric 
efficiency of rotor-type 
vacuum pumps for 
milking machine. 
INMATEH - 
Agricultural 
Engineering. Vol. 58, 
no.2. 2019. Р. 57-63. 
DOI:  
10.35633/INMATEH-
58-06. Web of Science / 
(Scopus).
2.Dmytriv V.T., 
Horodetskyy I. M., etc. 
Analytical dynamic 
model of coefficient of 
friction of air pipeline 
under pressure. 
Diagnostyka. 2019. Vol. 
20(4). P. 89-94. 
https://dx.doi.org/10.2
9354/diag/114334. 
(Scopus).
3.Malaga-Toboła U., 
Kovalyshyn S., Dadak 
V., Horodetskyy I. 
Increase of seeding 
material quality of 
agrarian crops by the 
pneumatic electric 
separator / Progress of 
mechanical engineering 
supported by 
information 
technology: Conference 
POLSITA 2019. Vol. 
132, 01016 (2019), 
POLSITA 2019. 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf 
/201913201016.  
(Scopus).
 2. Наукові публікації 
у наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Березовецький А. 
П., Городецький І. М. і 
ін. Підвищення 
актуальності курсу 
«Безпека 
життєдіяльності» в 
сучасних умовах. 
Збірник наукових 



праць «Аграрна 
освіта».  Кам’янець-
Подільський : ФОП 
Сисин Я.І., 2015. С. 55-
57. 
2. Тимочко В.О., 
Падюка Р.І., 
Городецький І.М. 
Структурна модель 
інформаційної 
системи прийняття 
рішень з управління 
ресурсами у портфелі 
проектів 
сільськогосподарськог
о підприємства. 
Вісник НТУ «ХПІ». 
Серія : Стратегічне 
управління, 
управління 
портфелями, 
програмами та 
проектами. Х. : НТУ 
«ХПІ». 2016. №2 
(1174). С.49-54.
3.Городецький І. М., 
Мазур І.Б., Городецька 
Н. Г., Березовецький 
А.П. Вплив обставин 
на формування 
небезпечних ситуацій 
аграрного 
виробництва. Вісник 
Львівського НАУ: 
Агроінженерні 
дослідження. 2017. № 
21. С. 162–166.   
4. Тимочко В.О., 
Падюка Р.І., 
Городецький І.М. 
Ідентифікація 
транспортних засобів 
у проектах 
сільськогосподарськог
о виробництва. Вісник 
НТУ «ХПІ». Серія : 
Стратегічне 
управління, 
управління 
портфелями, 
програмами та 
проектами. Х. : НТУ 
«ХПІ». 2018. №1 
(1277). С.75-79.  DOI: 
10.20998/2413-
3000.2018.1277.12
5. Tymochko, V., 
Horodetskyi, I., & 
Berezovetskyi, A. 
(2018). Оцінка ризику 
під час роботи на 
металообробних 
верстатах токарної 
групи. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету. 
Агроінженерні 
дослідження, (22), 
187-195. 
https://doi.org/10.3173
4/agroengineering2018.
01.187
6. Войналович О., 
Тимочко В., Гнатюк 
О., Городецький І.М.  
Визначення ризику 
травмування під час 
тракторних робіт на 
основі 



дефектоскопічного 
контролю. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
агроінженерні 
дослідження. Львів, 
2019. № 23. С.131-136. 
DOI: 
https://doi.org/10.3173
4/agroengineering2019.
23.131
3. Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1.Пістун І. П., 
Березовецький А. П., 
Тимочко В.О., 
Городецький І. М. 
Охорона праці (гігієна 
праці та виробнича 
санітарія): навч. 
посібн. / за ред. 
І.П.Пістуна. Ч. І. Львів 
: Тріада плюс, 2017. 
620 с. Гриф Мініст. 
освіти і науки 
України, лист № 
1.4/18Г-759 від 
02.04.2008 р
2.Охорона праці 
(гігієна праці та 
виробнича санітарія) : 
навчальний посібник 
/ І.П.Пістун, 
В.О.Тимочко, І. М. 
Городецький, А. П. 
Березовецький ; за 
ред. І.П.Пістуна. Львів 
: Тріада плюс, 2015. Ч. 
ІІ. 224 с.  Гриф Мініст. 
освіти і науки 
України, лист № 
1.4/18Г-759 від 
02.04.2008 р
Березовецький А.П., 
Городецький І.М., 
Тимочко В.О. і ін. 
Безпека  трудових  
відносин  в  умовах  
реформування  
економіки  України: 
колективна  
монографія  /  за  
наук.  ред.  доц.  
Федорчук-Мороз  В.І.  
Луцьк: ІВВ Луцького 
НТУ, 2019. 192 с. 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Луцького НТУ 
протокол №12 від 
25.06.2019р.)
Виробничий стаж: з 
2001-2009 р. науковий 
співробітник 
Новаційного центру 
Льівівського НАУ ( 8 
років)

189148 Рубай 
Оксана 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  

20 Державні 
фінанси та 
казначейська 
справа

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
20 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
- Львівський 



Облік і аудит, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 22620, 
виданий 

10.03.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
28117, виданий 

01.07.2011

національний 
університет ім. Івана 
Франка Довідка про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації 
№ 1406-В «Вивчення 
досвіду організації 
навчально-
методичної і наукової 
роботи» 25.03.2016р
- Старопольська вища 
школа в Кельцах з 
“10”  травня 2019 року 
по “11” листопада 2019 
року (сертифікат 
виданий 11 листопада 
2019 року, 
Старопольська вища 
школа в Кельцах).
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов
2.2 наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України;
1. Онисько С.М., Рубай 
О.В. Управління 
дебіторською 
заборгованістю у 
сучасних умовах 
господарювання. 
Вісник ЛНАУ. 
Економіка АПК. 2013. 
№20(1). С.154-157.
2. Рубай О.В. 
Теоретичні аспекти 
управління капіталом 
сільськогосподарськог
о підприємства. 
Вісник ЛНАУ. 
Економіка АПК. 2014. 
№21(1). С. 28-31
3. Рубай О.В. 
Формування грошових 
потоків в 
сільськогосподарських 
підприємствах 
Жовківського району 
Львівської області в 
сучасних умовах 
господарювання. 
Збірник наукових 
праць Хмельницького 
КТЕІ.  Економічні 
науки. 2014. №8. 
С.356-362.
4. Марків Г., 
Синявська Л., Рубай 
О.В. Вплив 
державного боргу на 
боргову безпеку 
України. Науковий 
журнал ЛНАУ: 
Аграрна економіка. 
2015. Т.8. №3-4. С.29-
37.
5.  Рубай О.В. Окремі 
аспекти управління 
капіталом 
сільськогосподарських 
підприємств. Збірник 
наукових праць 
Хмельницького 
кооперативного 
торговельно-
економічного 
інституту. - 2015. - 



№9.- С. 161-163.
6. Шолудько О.В., 
Грицина О.В., Рубай 
О.В. Фінансові 
детермінанти 
функціонування 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Науковий журнал 
ЛНАУ: Аграрна 
економіка. 2017. Т.10. 
№3-4. С.106 - 112.
7. Рубай О.В., Марків 
Г.В. Сутність, роль і 
об’єктивна 
необхідність 
удосконалення 
управління 
грошовими потоками 
підприємств. Вісник 
ЛНАУ. Економіка 
АПК. 2017. №24(1). С. 
80-85. 
8. Рубай О.В. Оцінка 
стану фінансового 
забезпечення 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Науковий журнал 
ЛНАУ : Аграрна 
економіка. – Львів : 
Львівський 
національний 
аграрний університет. 
2019. Т.12 № 1-2. С. 
38-43.
9. Рубай О.В., 
Синявська Л.В. 
Вдосконалення 
системи управління 
фінансовими 
ресурсами 
сільськогосподарських 
підприємств. Вісник 
ЛНАУ. Економіка 
АПК. 2020.  № 27. С. 
69-74
10. Рубай О.В., Богач 
М.М. Управління 
фінансовими 
ресурсами в системі 
казначейства. 
Науковий журнал 
«Економічний вісник 
Національного 
гірничого 
університету». 2020. 
№ 3(71). С.43-50.

2.3 наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Вдосконалення 
механізму майнового 
страхування в с/г. 
Організаційно-
економічний механізм 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України: Колективна 
монографія.- Львів: 
Український 
бестселер, 2011. с. 561-
573.
2. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 



напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 
212 с.
3.  Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Вступ до фаху. Навч. 
Посібник під 
загальною редакцією 
Грицини О.В. Львів, 
2016. 380с.
4. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і 
села:колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 354-
440.
5. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села / 
колективна 
монографія за заг.ред 
О.В.Грицини. Львів. 
2019 р. 215с.
2.5 участь у 
міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
1. Міжнародний 
науково-
дослідницький проект 
співпраці «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 
perspektivy rozvoja» з 
реалізації частини 
цього проекту на тему 
«Транскордонне 
співробітництво як 
вектор розвитку 
малого та середнього 
бізнесу України з 
країнами V-4».
2.8 виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 



іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
2018р. за темою:" 
Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку ФГ "Смолин" 
Яворівського району 
Львівської області. 

2.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;
1. Заступник 
завідувача кафедри 
фінансів і кредиту,
2. Заступник 
завідувача кафедри 
фінансів, банківської 
справи та страхування
2.13 наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Фінансовий 
менеджмент. 
Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності  072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Магістр»
2. Казначейська 
справа. Методичні 
вказівки для 
виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності  072 



«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
3. Вступ до фаху. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр».
4. Фінансовий 
менеджмент. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт з дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Магістр».

 2.14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групо; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 



іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонатах України; 
виконання обов`язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов`язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Диплом ІІІ ступеня 
за результатами 
Всеукраїнського 
конкурсу дипломних 
робіт зі спеціальності 
7.03050801 «Фінанси і 
кредит» 19-20 
листопада 2013 р. у 
Донецькому НУЕіТ 
ім.. М. Туган-
Барановського,  
студент Волошин В. 
(Фін 51)
2. Диплом ІІІ ступеня 
за результатами ІІ 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Фінансовий 
менеджмент» у 2017р., 
Луцький НТІ, студент 
Коцюбинський О. (Фін 
51).
3. Диплом ІV ступеня 
за результатами ІІ 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Фінансовий 
менеджмент» у 
2019р., Луцький НТІ, 
студент Лесюк С.. (Фін 
51).
4. Робота у складі журі 
ІІ - го етапу 
Всеукраїнської студ. 
олімпіади з 
дисципліни 
«Фінансовий 
менеджмент», 
Луцький НТІ 2017р. та 
2019р.
2.15 наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій:
1. Рубай О.В., Богач 
М.М. Антикризове 
фінансове управління 
сільськогосподарськи
м підприємством. 



Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, В.І. 
Лопушняка. – Вип. 17. 
– Львів: Львів. Нац.. 
аграр. Ун-т, 2017 р. 
С.88.
2. Рубай О.В. Бізнес-
план з вирощування 
спаржі. (Богач М.М., 
Верзун А.А., 
Томашевський Ю.М.). 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями : за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина. / Ліга-
Прес, Львів, 2019. 
3. Розробка методики 
аналізу фінансового 
стану 
сільськогосподарських 
підприємств на основі 
фінансової звітності та 
визначення 
ймовірності 
банкрутства 
сільськогосподарських 
формувань різних 
організаційно-
правових форм 
Яворівського району 
Львівської області 
(2016 р.)
4. Оцінка фінансового 
стану та визначення 
ймовірності 
банкрутства ПП 
"Урожай" 
Золочівського району 
Львівської області 
(2017р.). 
 5. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
2018р. за темою:" 
Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку ФГ "Смолин" 
Яворівського району 
Львівської області. 
6. Бізнес - план з 
вирощування цибулі 
на перо у особистому 
фермерському 
господарстві.

2.18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Консультування 
страхових компаній, 
управління 
Пенсійного фонду 
Львівської області, 
аграрних 
підприємств, розробка 
бізнес-планів.
2. Рубай О.В. Бізнес-
план з вирощування 
спаржі. (Богач М.М., 
Верзун А.А., 
Томашевський Ю.М.). 
Збірник бізнес-планів 



з рекомендаціями : за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина. / Ліга-
Прес, Львів, 2019. 
3. Бізнес - план з 
вирощування цибулі 
на перо у особистому 
фермерському 
господарстві.

65313 Колодій 
Андрій 
Володимиро
вич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

050201 
Аграрний 

менеджмент, 
Диплом 
доктора 

філософії ДK 
055888, 
виданий 

21.07.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 055888, 

виданий 
18.11.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

036215, 
виданий 

10.10.2013

17 Державні 
фінанси та 
казначейська 
справа

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
17 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
Старопольська вища 
школа в Кельцах з 
“14”  травня 2018 року 
по “14” листопада 
2018 року, 
Старопольська вища 
школа в Кельцах.
5.  Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2.наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Колодій А.В., 
Грицина О.В. Оцінка 
грошової маси 
України: стан, 
структура та тенденції 
її зміни. Економічний 
вісник Дніпровської 
політехніки. Науковий 
журнал. № 3 (71), 
Дніпро, 2020. С. 67-73.
2. Агрес О.Г., Колодій 
А.В. Bancassurance як 
процес співпраці 
банківського й 
страхового бізнесу. 
Науковий журнал 
ЛНАУ : Аграрна 
економіка. Львів : 
Львівський 
національний 
аграрний університет. 
2018. Т. 11 № 1-2. С.45-
53.
3. Колодій А.В. 
Розвиток системи 
недержавного 
пенсійного 
забезпечення в 
Україні. Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2018. 
№ 25. С. 87-97. 
4. Колодій А.В. 
Необхідність 
здійснення актуарних 
розрахунків у системі 
пенсійного 
страхування. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. – 2016. – № 
23(1) – С. 172-178.
5. Колодій А.В. 
Недержавні пенсійні 
фонди як одна із 
системоутворювальни
х складових пенсійної 



системи України. 
Аграрна економіка. – 
2016. – Т. 9, № 3-4. – 
С. 36-44. (Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus) 
(0,5625 друк. арк.).
6. Колодій А.В. 
Особливості 
становлення та 
функціонування НПФ 
у контексті розвитку 
пенсійної системи 
України. Вісник 
Волинського інституту 
економіки та 
менеджменту. – 2015. 
– № 13. – С. 167-173.
7. Східницька Г.В., 
Колодій А.В. 
Особливості розвитку 
недержавних 
пенсійних фондів та 
перспективи 
запровадження 
обов’язкових 
професійних 
пенсійних систем в 
Україні. Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. 
Електронне фахове 
видання 
(Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського) – 
2015. – Вип. 3. –С. 
805-810.
8. Колодій А.В. 
Недержавне пенсійне 
забезпечення в 
Україні: стан та 
перспективи розвитку. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. – 
2014. – № 21 (1). – 
С.72-77.
9. Колодій А.В., Богач 
М.М. Фінансове 
забезпечення 
пенсійного 
страхування в Україні. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. – 
2011. - № 18 (1). – 
С.319-328.
10. Колодій А.В. 
Розвиток системи 
пенсійного 
страхування в Україні. 
Вісник ЛНАУ: 
Економіка АПК. – 
2009. – №16(1). – с. 
72-76.

1. наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Фінансові аспекти 
пенсійного 
страхування в 
аграрному секторі 
України. 
Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 



ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України : колективна 
монографія / за заг. 
ред. 
П.С.Березівського. – 
Львів : Український 
бестселер, 2011. – С. 
581-584.
2. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 
212 с.
3. Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Вступ до фаху. навч. 
посібник під 
загальною редакцією 
Грицини О.В. Львів, 
2016. 380с.
4. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села: 
колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 354-
440.
5. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села / 
колективна 
монографія за заг.ред 
О.В.Грицини. Львів. 
2019 р. 190 с.

5 участь у 
міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»: 
Міжнародний 
науково-
дослідницький проект 
співпраці «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 
perspektivy rozvoja» з 
реалізації частини 
цього проекту на тему 
«Транскордонне 
співробітництво як 
вектор розвитку 
малого та середнього 
бізнесу України з 



країнами V-4».

13 наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Колодій А.В. 
Соціальне 
страхування та 
соціальний захист. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр». Частина 
1. «Соціальне 
страхування». 2018. 35 
с.
2. Грицина О.В., 
Колодій А.В., 
Томашевський Ю.М. 
Гроші і кредит. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» , «Облік 
і оподаткування». 
Львів, 2019. 45 с.
3. Янишин Я.С., 
Колодій А.В. Державні 
фінанси та бюджетна 
система. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ОС 
«Бакалавр». Частина 1 
«Державні фінанси». 
2019. 36 с.
4. Програма 
підготовки до здачі 
комплексного 
кваліфікаційного 
іспиту ОС «Бакалавр» 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 



справа та 
страхування».

14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групо; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонатах України; 
виконання обов`язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов`язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
2020 р.
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей за 
спеціальністю 
«Управління 
фінансово-
економічною 



безпекою» у ХНЕУ ім. 
С.Кузнеця. Наукова 
робота на тему: 
«Технологія 
"блокчейн" як основа 
фінансової безпеки 
банків». Ст. гр. Фін-
22сп – Євпат А.С. 
пройшов у ІІ етап – 
квітень 2020 р. 
2019 р.
1. Робота у складі журі 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади «Фінанси і 
кредит» зі 
спеціальності 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», яка 
проводилась у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця 2-5 
квітня 2019 р.
2. Робота у складі 
апеляційної комісії 
при проведенні ІІ 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Державні фінанси», 
яка проводилась у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця 2-5 
квітня 2019 р.. 
3. Подяка за високий 
професіоналізм, 
значний особистий 
внесок у формуванні 
наукової еліти 
України та активну 
участь у підготовці та 
проведенні ІІ туру 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади «Фінанси і 
кредит» 
(спеціальність 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування») у ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця.
4. Подяка за високий 
науково-педагогічний 
професіоналізм у 
підготовці фахівців з 
фінансів (ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця).
5. Грамота за вагомий 
внесок у розвиток 
фінансів аграрного 
ринку прикордонних 
територій (ХГО 
«Єврорегіон 
Слобожанщина»).

За результатами 
проведених олімпіад 
ст. гр. Фін-22 сп 
Коготюк І.М. 
нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня 



за перемогу у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни «Фінанси 
і кредит».

Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2018/2019 
навчальному році зі 
спеціалізації 
«Фінансова безпека». 
Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи».
Наукова робота на 
тему: «Перспективи 
запровадження 
технології 
«Блокчейн» у 
банківській системі 
України»
Ящук М.М., Євпат А.С. 
Пройшли у ІІ етап, 
який відбувся 11 
квітня 2019 р.

2018 р.
1. Робота у складі журі 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади «Фінанси і 
кредит» 
(спеціальність 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», яка 
проводилась у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця 17-20 
квітня 2018 р.
2. Робота у складі журі 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Державні фінанси», 
яка проводилась у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця 17-20 
квітня 2018 р.
За результатами 
проведених олімпіад 
ст. гр. Фін-12 сп 
Коготюк І.М. 
нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня 
за перемогу у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Державні фінанси». 
Нагороджений 
подякою за високий 



професіоналізм, 
значний особистий 
внесок у формування 
наукової еліти 
України та активну 
участь у підготовці та 
проведенні ІІ туру 
Всеукраїнських 
студентських олімпіад 
«Фінанси і кредит» 
(спеціальність 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування») та з 
дисципліни 
«Державні фінанси». 
Нагороджений 
подякою за активну 
співпрацю з науково-
педагогічними 
працівниками 
фінансового 
факультету 
Харківського 
національного 
економічного 
університету імені 
Семена Кузнеця із 
впровадження 
компетентнісного 
підходу у навчальний 
процес та розвиток 
фінансової науки.

2017 р.
1. Робота у складі журі 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади «Фінанси і 
кредит», яка 
проводилась у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця 4-7 
квітня 2017 р.
2. Робота у складі журі 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Державні фінанси», 
яка проводилась у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця 4-7 
квітня 2017 р.
За результатами 
проведених олімпіад 
ст. гр.. Фін-61 Маслій 
А.В. нагороджена 
грамотою за здобуте 
IV місце у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Державні фінанси». 
Нагороджений 
подякою за плідну 
роботу у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади у 2016-2017 
н.р. зі спеціальності 



«Фінанси і кредит» та 
подякою за плідну 
роботу у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Державні фінанси» у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця.

15 наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій; 

1. Колодій А. В. 
Необхідність введення 
накопичувальної 
системи пенсійного 
страхування в Україні. 
Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред.. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип. 20. Львів: 
ЛНАУ, 2020. С. 66.
2. Колодій А.В., Агрес 
О.Г., Томашевський 
Ю.М. Бізнес-план з 
вирощування цесарок 
у фермерському 
господарстві. Від ідеї – 
до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 504-515.
3. Агрес О.Г., Колодій 
А.В. Бізнес-план з 
виробництва та 
реалізації продукції 
бджільництва 
використовуючи 
мобільний павільйон. 
Від ідеї – до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 484-491.
4. Шолудько О.В., 
Марків Г.В., 
Східницька Г.В., 
Колодій А.В., Агрес 



О.Г. Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві. Від ідеї – 
до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 299-319.
5. Колодій А. В. 
Перспективи 
формування 
аграрного 
корпоративного 
недержавного 
пенсійного фонду. 
Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок: за заг. ред.. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип.19. Львів: 
Львів. нац. аграр. ун-т, 
2019. С. 77. 
6. Колодій А.В. 
Удосконалення 
пенсійного 
забезпечення 
працівників аграрної 
сфери України. Вчені 
ЛНАУ виробництву: 
каталог інноваційних 
розробок: за заг. ред.. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип.18. (Львів: 
ЛНАУ, 2018). С. 48-49. 
(0,06друк.арк)
7. Колодій А. В. 
Вдосконалення 
оподаткування 
сільськогосподарських 
підприємств / Л.В. 
Синявська, А. В. 
Колодій // Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І. Б. 
Яціва. – Вип. 16. – 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2016. – С. 
53.
8. Колодій А.В., 
Садура О.Б. Бізнес-
план з вирощування 
цесарок. Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями : за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина. (Львів, 
2018). Ліга-Прес, 
2018. C. 370-381 (0,75 
друк.арк.).
9. Колодій А.В. Бізнес-
план з вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві / 



О.В.Шолудько, 
Г.В.Марків, 
Г.В.Східницька, 
А.В.Колодій, 
О.Г.Агрес. / Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями / Я.С. 
Янишин, Н. С. Хмиз, 
Г.В. Брик, Г.В. Марків 
; за заг. ред. Я.С. 
Янишина. – Львів : 
Ліга-Прес, 2017. – C. 
61-90.

18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років;

Консультування 
страхових компаній, 
управління 
Пенсійного фонду 
Львівської області, 
аграрних 
підприємств, розробка 
бізнес-планів.
1. Колодій А.В., Агрес 
О.Г., Томашевський 
Ю.М. Бізнес-план з 
вирощування цесарок 
у фермерському 
господарстві. Від ідеї – 
до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 504-515.
2. Агрес О.Г., Колодій 
А.В. Бізнес-план з 
виробництва та 
реалізації продукції 
бджільництва 
використовуючи 
мобільний павільйон. 
Від ідеї – до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 484-491.
3. Шолудько О.В., 
Марків Г.В., 
Східницька Г.В., 
Колодій А.В., Агрес 
О.Г. Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві. Від ідеї – 
до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 



створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 299-319.
4. Колодій А.В., 
Садура О.Б. Бізнес-
план з вирощування 
цесарок. Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями : за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина. (Львів, 
2018). Ліга-Прес, 
2018. C. 370-381 
5. Колодій А.В. Бізнес-
план з вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві / 
О.В.Шолудько, 
Г.В.Марків, 
Г.В.Східницька, 
А.В.Колодій, 
О.Г.Агрес. / Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями / Я.С. 
Янишин, Н. С. Хмиз, 
Г.В. Брик, Г.В. Марків 
; за заг. ред. Я.С. 
Янишина. – Львів : 
Ліга-Прес, 2017. – C. 
61-90.

109541 Марків 
Галина 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 006197, 
виданий 

17.05.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046639, 
виданий 

25.02.2016

11 Банківська 
справа та 
банківські 
операції

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2. Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
11 років
4. Підвищення 
кваліфікації:
1. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, кафедра 
фінансів суб’єктів 
господарювання 
з 13 жовтня 2017р. по 
13 листопада 2017р.
 (довідка № 5015-В від 
21 листопада 2017р.).; 
2. Staropolska Szkoła 
Wyższa w Kielcach з 
23.11.2018р. по 
23.05.2019р.
(сертифікат від 23 
травня 2019р.)
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2.1 наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Yaroslav Yanyshyn, 
Ruslana Sodoma, 
Galuna Markiv , Galuna 
Shidnytzka .«Economic  



efficiency of the nuts 
complex  business  in 
the agriculture of 
Ukraine». Journal “ 
Scientific Papers  Series  
Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture  and 
Rural Development Vol. 
20,   Issue  2,  2020, p 
314-320 (Web of 
Science)
2. Yaroslav Yanyshyn, 
Ruslana Sodoma, 
Galuna Markiv, Galuna 
Shidnytzka «Economic  
efficiency of the nuts 
complex  business  in 
the agriculture of 
Ukraine» International 
Conference "Agriculture 
for lie/Life for 
Agriculture" June 10, 
2020 (Web of Science)

2.2 наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:
1. Марків Г.В. Реалії та 
перспективи співпраці 
України з 
міжнародним 
валютним фондом. 
Всеукраїнський 
науково – виробничий 
журнал «Інноваційна 
економіка» . 
Тернопіль: Вип. № 
10’2013 (48), 2013. 
С.11-15.
2. Марків Г.В. 
Податковий контроль: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення. Збірник 
наукових праць : 
Економічні науки. 
Луцьк: Вип.10(37). 
Ч.3, 2013. С. 483-488.
3. Markiv G. UKRAINE 
THE INTERNATIONAL 
MONEY-MARKET: 
PROBLEMS AND 
PROSPECTS. The state 
and civil society : legal 
regulation and the 
partnership between 
the state and private 
business / Restarch 
articles. San Francisco, 
California, USA : 2014. 
P. 73-79.
4. Марків Г.В. 
Банківський 
стратегічний 
менеджмент: 
особливості та 
напрями розвитку. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
Економіка АПК. 2014. 
С. 41-45.
5. Марків Г.В. 
Напрями стабілізації 
валютного курсу в 
Україні. Науково-



методичний журнал 
«Вісник Львівської 
державної фінансової 
академії». Л.: 
Львівська державна 
фінансова академія, 
2015. Вип. 26 за 2014 
р. С. 243-250. 
6. Марків Г. В. 
Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємств 
агропромислового 
комплексу: проблеми 
розвитку та 
пропозиції щодо 
вдосконалення. 
Електронне фахове 
видання Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. Миколаїв: 
Миколаївський 
національний 
університет ім. 
В.О.Сухомлинського, 
2015, Вип. № 3 Січень 
2015. С. 55-59.
7. Марків Г. В. 
Сучасний стан 
державного боргу та 
ключові напрями 
забезпечення боргової 
безпеки України. 
«Вісник Волинського 
інституту економіки та 
менеджменту». Луцьк, 
ВІЕМ, 2015. С. 232-
239.
8. Марків Г. В., 
Синявська Л.В., Рубай 
О.В. Вплив 
державного боргу на 
боргову безпеку 
України. Науковий 
журнал ЛНАУ: 
Аграрна економіка. 
Львів: Львівський 
національний 
аграрний університет, 
2015, Т. 8, № 3-4.  С. 
29-36.
9. Рубай О.В., Марків 
Г. В. Сутність, роль і 
об’єктивна 
необхідність 
удосконалення 
управління 
грошовими потоками 
підприємства. Вісник 
ЛНАУ. Економіка 
АПК. Львів: 
Львівський 
національний 
аграрний університет, 
2017, № 21(1). С.80-85.
10. Синявська Л.В., 
Онисько С.М., Марків 
Г.В. Становлення та 
перспективи прямого 
оподаткування 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Науковий журнал 
ЛНАУ: Аграрна 
економіка. Львів: 
Львівський 
національний 
аграрний університет, 
2018. С.37-45.
11. Марків Г.В., 
Содома Р.І. Аналіз 



Концепції розвитку 
фермерських 
господарств та 
сільськогосподарської 
кооперації на 2018-
2020 роки. Науковий 
журнал ЛНАУ: 
Аграрна економіка. 
Львів: Львівський 
національний 
аграрний університет, 
2018. С.129-136
12. Содома Р.І., Марків 
Г.В., Східницька Г.В., 
Шматковська Т.  
Інноваційний проект 
з електронного 
банкінгу. Вісник 
ЛНАУ: Економіка 
АПК, 2019. С.99-103
13. Східницька Г. В., 
Содома Р. І., Марків Г. 
В. Імперативні засади 
фінансової політики 
сталого розвитку 
сільських територій. 
Аграрна економіка.  
2019. Т. 13, № 3-4. С. 
40-48. 
14. Марків Г.В., 
Йоланта М. Гурал-
Пулрола Засади 
функціонування 
ринку страхування у 
туризмі. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. 2020.

 2.3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Вдосконалення 
кредитних відносин 
між 
сільськогосподарськи
ми підприємствами і 
банками / 
Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України : колективна 
монографія / за заг. 
ред.                        П. 
С.Березівського. – 
Львів : Український 
бестселер, 2011. С. 
547–555 
2. Ефективність 
відтворення поголів’я 
курей у птахівничих 
підприємствах / 
П.С.Березівський, Г.В. 
Марків. - Львів : Ліга-
Прес, 2012. 190 с. 
3. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 



212 с.
4. Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Вступ до фаху
Навч. Посібник під 
загальною редакцією 
Грицини О.В. Львів, 
2016. 380с.
5. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села: 
колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин. 
Львів, 2016.- С. 354-
440. 
6. Збірник бізнес-
планів з 
рекомендаціями / Я.С. 
Янишин, Н. С. Хмиз, 
Г.В. Брик,                   
Г.В. Марків ; за заг. 
ред. Я.С. Янишина. – 
Львів : Ліга-Прес,  
2017. 162 с.
7. Збірник бізнес-
планів з 
рекомендаціями / Я.С. 
Янишин, Н. С. Хмиз, 
Г.В. Брик,                      
Г.В. Марків ; за заг. 
ред. Я.С. Янишина. – 
Львів : Ліга-Прес,  
2018. 445 с.
8. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села: 
колективна 
монографія / за заг. 
Редакцією О. В. 
Грицини. Дубляни, 
Львівський 
національний 
аграрний університет, 
2019. 190 с.
9. Практичний 
посібник для фермера 
(організаційно-
економічні та правові 
аспекти) [Янишин Я. 
С., Гончаренко  Л. В., 
Мацьків Г. В., 
Гнатишин Л. Б., 
Марків Г.В.,  
Прокопишин О. С.]. 2-
ге вид. перер. і доп. / 
за заг. ред. Янишина 
Я. С. Кам’янка-Бузька: 
КП «Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. 420 с.
10. Янишин Я.С., 
Марків Г.В. 
Практичний посібник 
Від ідеї – до бізнесу 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 



бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Я.С. Янишина, 
Г.В. Марків. м. 
Кам’янка-Бузька, 
2020. 684 с.

2.5 участь у 
міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
1. Міжнародний 
науково-
дослідницький проект 
співпраці «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 
perspektivy rozvoja» з 
реалізації частини 
цього проекту на тему 
«Транскордонне 
співробітництво як 
вектор розвитку 
малого та середнього 
бізнесу України з 
країнами V-4».

2.13 наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Міжнародні 
фінансові операції. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 2019. 
С.44
2. Банківський 
менеджмент та 
безпека банківської 
діяльності. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування»» ОС 
«Магістр», 2019. С.32
3. Міжнародні 



фінанси та 
міжнародні фінансові 
операції. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності  072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Магістр», 2019. С.40
4. Фінансова безпека 
та безпека банківської 
діяльності. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 2020. 
С.42
5. Банківська система і 
банківські операції. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 2020. 
С.44

2.14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групо; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 



організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонатах України; 
виконання обов`язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов`язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво 
науковою роботою 
студентки Мисак М.Р. 
(група Фін-22 сп), яка 
стала переможцем у 
стипендіальній 
програмі «Нове 
зернятко-2019» та 
отримувала пів року 
стипендію у розмірі по 
2000 грн щомісячно.
2. Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт у 2019-
2020 н.р., 
спеціалізація 
«Страхування». 
Студентка: Мисак М.Р. 
Диплом ІІІ ступеня

 2.15 наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій:
1. Березівський П.С., 
Марків Г.В. 
Організаційна 
структура 
інтегрованого процесу 
відтворення стада 
курей-бройлерів. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 



В. В. Снітинського, В. 
І. Лопушняка. Вип. 12. 
Львів: Львів. нац. агр. 
ун-т, 2012. С. 70.
2. Березівський П.С., 
Марків Г.В.,  Попівняк 
Р.Б. Бізнес-план 
вирощування овочів 
відкритого ґрунту з 
використанням 
крапельного 
зрошення. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, В. 
І. Лопушняка. Вип. 14. 
Львів: Львів. нац. агр. 
ун-т, 2014. С. 101.
3. Марків Г.В. Бізнес-
план вирощування 
страусів. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, В. 
І. Лопушняка. Вип. 14. 
Львів: Львів. нац. агр. 
ун-т, 2014. С. 102.
4. Марків Г.В. Бізнес-
план вирощування 
страусів у 
фермерському 
господарстві. Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями: за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина. / Ліга-
Прес, Львів, 2017. C. 
91-101.
5. Шолудько О.В., 
Марків Г.В., 
Східницька Г.В., 
Колодій А.В., Агрес 
О.Г. Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві. Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями: за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина. / Ліга-
Прес, Львів, 2017. C. 
61-90.
6. Марків Г.В. Бізнес-
план вирощування 
страусів у 
фермерському 
господарстві. Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями : за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина. / Ліга-
Прес, Львів, 2018. C. 
390-400.
7. Шолудько О.В., 
Марків Г.В., 
Східницька Г.В., 
Колодій А.В., Агрес 
О.Г. Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів у 



фермерському 
господарстві. Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями : за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина. / Ліга-
Прес, Львів, 2018. C. 
77-100.
8. Марків Г.В., 
Східницька Г.В., 
Содома Р.І.  Бізнес-
план вирощування 
волоського горіха. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського,                
І.Б. Яціва Львів. нац. 
агр. ун-т, 2019. С.78
9. Марків Г.В. Бізнес-
план вирощування 
волоського горіха 
/Я.С. Янищин, Г.В. 
Марків, Г.В. 
Східницька, Р.І. 
Содома / Практичний 
посібник Від ідеї – до 
бізнесу (теоретико-
методичні та 
прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Я.С. Янишина, 
Г.В. Марків. – м. 
Кам’янка-Бузька, 
2020. С.18-40.
10. Марків Г.В. Бізнес-
план вирощування 
страусів у 
фермерському 
господарстві / 
Практичний посібник 
Від ідеї – до бізнесу 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Я.С. Янишина, 
Г.В. Марків. м. 
Кам’янка-Бузька, 
2020. С.492-503.
11. Марків Г.В. Бізнес-
план з вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві / 
О.В.Шолудько, 
Г.В.Марків, 
Г.В.Східницька, 
А.В.Колодій, 
О.Г.Агрес. / 
Практичний посібник 
Від ідеї – до бізнесу 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Я.С. Янишина, 
Г.В. Марків. – м. 
Кам’янка-Бузька, 
2020. С.299-319.



12. Янишин Я.С., 
Марків Г.В. 
Фінансовий інтернет-
супермаркет як 
клієнто-орієнтована 
модель бізнесу. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. Вип. 20. 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2020. С.64

2.18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
В 2017р., 2018р. у 
співавторстві видано 
два збірники бізнес-
планів із 
рекомендаціями, до 
якого увійшли 11 та 34 
бізнес-плани 
відповідно, а також у 
2020 р. опубліковано 
Посібник фермера 
(організаційно-
економічні та правові 
аспекти), які були 
виконані на 
замовлення 
Департаменту 
агропромислового 
розвитку Львівської 
ОДА.  
Послуги дорадника-
консультанта аграріям 
Львівщини у 
консультаційно-
дорадчому центрі 
Департаменту 
агропромислового 
розвитку Львівської 
облдержадміністрації 
у 2018-2019рр. на 
громадських засадах 
(кваліфікаційне 
свідоцтво 
сільськогосподарськог
о експерта-дорадника 
з питань економіки 
(№ 52/2019/1 від 
25.06.2019р.).

181475 Синявська 
Любов 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  
Бухгалтерськи

й облік 
контроль і 

аналіз 
господарської 

діяльності, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 38283, 
виданий 

19 Бюджетна 
система

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
19 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
1. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. Довідка 
№ 5016-В 076681 від 
21.11 2017 р
2. Старопольська 
Вища школа в м. 
Кельце з 10 травня 
2019 до 11 листопада 
2019.



09.11.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
24902, 

виданий 
14.04.2011

5.  Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1.Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:

1. Liubov Syniavska, 
Oksana Grytsyna, 
Heorhiy Cherevko, Olha 
Sholudko, Ruslana 
Sodoma ASSESSMENT 
OF DIRECT 
TAXATION OF 
AGRICULTURAL 
ENTERPRISES 
«Economic Annalis-
XXI», ‘International 
Journal of Recent 
Technology and 
Engineering (IJRTE)’, 
Volume-9 Issue-2, July 
2020.Page No.:303-
307.

2.наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Проблемні аспекти 
оподаткування 
сільськогосподарських 
товаровиробників / 
Синявська Л. В., 
Тофан І. М. 
//Економічний вісник 
НГУ. 2020. № 3 С. 74-
84. (0,6 друк.арк.)
2. Оподаткування 
заробітної плати: 
досвід Польщі та 
перспективи для 
України. / Тофан І.М., 
Синявська Л.В. 
//Економічний вісник 
НГУ. 2019. № 3 С. 170-
180. (0,6 друк.арк.)
3. Становлення та 
перспективи 
функціонування 
прямого 
оподаткування 
сільськогосподарських 
підприємств. / 
Синявська Л.В., 
Онисько С.М., Марків 
Г.В. //Науковий 
журнал ЛНАУ : 
Аграрна економіка. – 
Львів : Львівський 
національний 
аграрний університет. 
2018. Т. 11 № 1-2. С.37-
45 (0,56 друк.арк).
4. Реформа спрощеної 
системи 
оподаткування / Л.В. 
Синявська , А.О. 
Вознюк, // Вісник 
ЛНАУ Економіка 
АПК.- 2016.- № 23 (1). 
– С. 163-171 (0,75 
друк.арк.)



5. 5. Panstwowy dlyg 
Ukrainy: dynamika i 
glovne problem 
zarzdzania / Syniavska 
L.V., Kowaliw W. 
M.//Ekonomia i 
bezpieczenstwo 
wyzwaniem region XXI 
wieku, Rzeszow, 2014. – 
С. 105-115
6. 6. Вплив 
державного боргу на 
боргову безпеку 
України /           Г.В. 
Марків, Л.В. 
Синявська, О.В. Рубай 
// Науковий журнал 
ЛНАУ : Аграрна 
економіка. – Львів : 
Львівський 
національний 
аграрний університет, 
2015,  Т. 8, № 3-4.  – С. 
29-36 (0,44 друк. арк).

1. наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Шляхи 
вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму в 
агропромисловому 
комплексі. Аграрна 
політика в умовах 
ринкової 
трансформації 
економіки 
агропромислового 
комплексу: Кол. 
монографія /За 
заг.ред. П.С. 
Березівського. – 
Львів: Львів. ДАУ, 
2006. с 441-446
2.  Оподаткування 
сільськогосподарських 
підприємств та шляхи 
його вдосконалення 
/Онисько С.М., 
Синявська Л.В., 
Ковалів В.М. 
//Монографія.-Львів: 
Апріорі, 2007 р. – 180 
с.
3. Кредитування 
сільськогосподарських 
підприємств та шляхи 
його вдосконалення  / 
Онисько С.М.,  
Ковалів В.М ., 
Синявська Л.В., 
//Монографія.-Львів: 
Апріорі, 2007 р. – 180 
с.
4. Фінансове 
забезпечення 
господарської 
діяльності суб’єктів 
господарювання і 
напрямки його 
вдосконалення. 
Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 



західного регіону 
України : колективна 
монографія / за заг. 
ред. П. С. 
Березівського. – Львів 
: Український 
бестселер, 2011. –С. 
555-561
5. Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Вступ до фаху: 
навчальний посібник 
/ [О.В.Грицина, 
С.М.Онисько, О.В. 
Шолудько, І.М.Тофан, 
Л.В. Синявська, О.В. 
Рубай, А.А. Верзун, 
О.Б.Садура, А.В. 
Колодій, М.М. Богач, 
Г.В.Східницька, Ю.М. 
Томашевський, Г.В. 
Марків, О.Г.Агрес, Р.І. 
Содома] –Львів, 2016. 
– 380с.
6. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві / 
О.В.Грицина, 
С.М.Онисько, О.В. 
Шолудько, І.М.Тофан, 
Л.В. Синявська, О.В. 
Рубай, А.А. Верзун, 
О.Б.Садура, А.В. 
Колодій, М.М. Богач, 
Г.В.Східницька, Ю.М. 
Томашевський, Г.В. 
Марків, О.Г.Агрес, Р.І. 
Содома//Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і 
села:колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 354-
440 (5,38др.а.)
7. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села / 
колективна 
монографія за заг.ред 
О.В.Грицини.- Львів, 
2019 р. С. 137-150

5 участь у 
міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»: 
Міжнародний 
науково-
дослідницький проект 
співпраці «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 
perspektivy rozvoja» з 
реалізації частини 



цього проекту на тему 
«Транскордонне 
співробітництво як 
вектор розвитку 
малого та середнього 
бізнесу України з 
країнами V-4».

8 виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту):
1. Оцінка фінансового 
стану та визначення 
ймовірності 
банкрутства ПП 
"Урожай" 
Золочівського району 
Львівської області 
(2017р.). 
2. «Аналіз 
інвестиційної 
привабливості 
Підберізцівської 
сільської ради ОТГ», 
(2018р.)
3. Оцінка 
кредитоспроможності 
ПП «Урожай» 
Золочівського району 
Львівської області за 
бальною методикою 
розрахунку» (2020р.).

10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник завідувача 
кафедри фінансів, 
банківської справи та 
страхування з 
наукової роботи

13 наявність виданих 



навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Синявська Л.В. 
Бюджетний 
менеджмент. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету. Львів, 
2017. - 26С.
2. Синявська Л.В. 
Податковий 
менеджмент. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами  ОКР 
Спеціаліст, ОС 
Магістр. Львів, 2017. - 
26С.
3. Синявська Л.В. 
Бюджетна система. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». Львів, 
2019. - 26С.

14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групо; керівництво 
студентом, який став 
призером або 



лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонатах України; 
виконання обов`язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов`язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
 студентка гр. Фін-12 
сп Коготюк І.М. 
нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня 
за перемогу у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Державні фінанси», 
ХНЕУ ім. Семена 
Кузнеця, 2018 рік
17 досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
14.07.1994р.-
2.04.2000р. головний 
економіст пайгоспу ім. 
Тімірязєва (з 
25.03.1997 року 
пайгосп ім. Тімірязєва 
реорганізовано в ТзОВ 
Куликівське).
3.04.2000р.-
27.06.2001р. 
заступник директора 
ППЮФ «Дальва» з 
економічних питань.
18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування 



страхової компанії 
"Гардіан", Управління 
ПФ України у 
Львівській області, 
аграрних 
підприємств.
1. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договорів)
1.1. Оцінка 
фінансового стану та 
визначення 
ймовірності 
банкрутства ПП 
"Урожай" 
Золочівського району 
Львівської області 
(2017р.). 
1.2. « Аналіз 
інвестиційної 
привабливості 
Підберізцівської 
сільської ради ОТГ», 
(2018р.)
1.3. Оцінка 
кредитоспроможності 
ПП «Урожай» 
Золочівського району 
Львівської області за 
бальною методикою 
розрахунку».
2. Розробка бізнес-
планів 
2.1.  Вирощування 
кларієвого сома 
фермерським 
господарством в 
умовах установок 
замкнутого 
водопостачання 
(УЗВ). Розробники: 
Грицина О.В., 
Шолудько О.В., 
Синявська Л.В., Тофан 
І.М. Збірник бізнес-
планів з 
рекомендаціями. За 
заг. ред. Я. С. 
Янишина. Львів : 
Ліга-Прес, 2020.  368 
с.
2.2.  Бізнес-план з 
вирощування імбиру 
(Шолудько О.В., 
Синявська Л.В.) 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями. За 
заг. ред. Я. С. 
Янишина.  Львів : 
Ліга-Прес, 2020.  
3. Інноваційні 
розробки
3.1. Грицина О.В., 
Шолудько О.В., 
Синявська Л.В., Тофан 
І.М. Вирощування 
кларієвого сома 
фермерським 
господарством в 
умовах установок 
замкнутого 
водопостачання 
(УЗВ). Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. (Львів. 
2020).  Вип.20. Львів: 
ЛНАУ, 2020.
b. Синявська Л.В. 



Вдосконалення 
оподаткування 
сільськогосподарських 
підприємств / Л.В. 
Синявська, А. В. 
Колодій // Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І. Б. 
Яціва. – Вип. 16. – 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2016. – С. 
53.(0,06др.а.)
c. Синявська Л.В. 
Вдосконалення 
механізму 
горизонтального 
вирівнювання 
податкоспроможності 
місцевих бюджетів/ 
Синявська Л.В., Агрес 
О.Г.//Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І. Б. 
Яціва. – Вип. 19. – 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2019. – С. 
32.(0,06др.а.)

187851 Східницька 
Галина 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 13357, 
виданий 

25.04.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
42320, 

виданий 
28.04.2015

13 Фінансовий 
ринок та 
операції з 
цінними 
паперами

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
13 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
Старопольська вища 
школа в Кельцах з 
“25”  листопада 2017 
року по “25” травня 
2018  року (сертифікат 
виданий 25 травня 
2018 року, 
Старопольська вища 
школа в Кельцах).
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2.1 наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Sodoma R.,  
Shidnytska G., Shvarok 
A., Shmatkovska T., 
Zurakovska I. 
Reculiarities of agrarian 
receipts as a modern 
financial tool.  
Economic annals- XXI. 
2018. № 169 (1-2). S. 
46-49.
2. Ya. Yanyshyn, R. 
Sodoma, G. Markiv, L. 
Lipych, T. 



Shmatkovska, G. 
Skhidnytska. Economic  
efficiency of the nuts 
complex  business  in 
the agriculture of 
Ukraine. Scientific 
Papers.  Series 
„Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture  and 
Rural Developmentˮ. 
Vol. 20,   Issue  2,  2020 
r. Pp. 531-536.
3. Ya. Yanyshyn, R. 
Sodoma, G. Markiv, L. 
Lipych, T. 
Shmatkovska, G. 
Skhidnytska. Economic  
efficiency of the nuts 
complex  business  in 
the agriculture of 
Ukraine. The 
International 
Conference ”Agriculture 
for Life, Life for 
Agriculture” June 4 ‒ 6, 
2020. 
http://agricultureforlife
.usamv.ro/
2.2 наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:
1. Східницька Г. В., 
Содома Р. І., Марків Г. 
В. Імперативні засади 
фінансової політики 
сталого розвитку 
сільських територій. 
Аграрна економіка.  
2019. Т. 12, № 3-4. с. 
40-48 (0,5 друк. арк.).
2. Содома Р. І., Марків 
Г. В., Східницька Г. В. 
Інноваційний проект 
з електронного 
банкінгу. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК.  2019.  
№ 26. с. 85-91 (0,88 
друк. арк.).
3. Східницька Г. В., 
Содома Р. І. 
Оптимізація процесу 
управління 
фінансовими 
ресурсами суб'єктів 
господарювання. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2018. 
№  25. С. 124-131. (0,5 
друк.арк.). 
4. Содома Р. І., 
Східницька Г. В. 
Аграрна розписка як 
альтернативний 
механізм 
кредитування 
агропідприємств. 
Облік і фінанси. 2017. 
№3 (77). С. 112-118.
5. Східницька Г. В., 
Колодій А. В. 
Особливості розвитку 
недержавних 



пенсійних фондів та 
перспективи 
запровадження 
обовʼязкових 
професійних 
пенсійних систем в 
Україні. Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. - № 3.  
2015. С. 801-806. 
Режим доступу: [http : 
/ / global-
national.in.ua] (0,38 / 
0,25  друк. арк.).
6. Східницька Г. В. 
Пріоритетні напрями 
покращення 
існуючого стану 
сільськогосподарських 
підприємств 
Львівщини. Бізнес 
Інформ. 2015. 
№1’2015 (444). С. 189–
194  (0,6 друк. арк.).
7. Східницька Г. В. 
Формування доходів 
сільськогосподарських 
підприємств та шляхи 
їх збільшення. 
Інноваційна 
економіка. 2015.  №1 
[56].  С. 86-91 (0,7 
друк. арк.). 
8. Східницька Г. В. 
Фінансове 
забезпечення в 
контексті 
організаційно-
економічного 
механізму 
функціонування 
сільськогосподарських 
підприємств. Сталий 
розвиток економіки.   
2015.  № 1 [26].  С. 
226-233 (0,64 друк. 
арк.).  
9. Dominska  O. Ia.,   
Skhidnytska G. V. The 
financial support of the 
flax industrial 
subcomplex. The 
agrarian economy.  
2016.  Т. 9, № 1-2. Р. 
43-49 (0,44 друк. арк.).
10. Східницька Г. В.  
Вдосконалення 
процесу управління 
витратами у процесі 
діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
Економіка АПК.  2014.   
№ 21 (1).  С. 61-67 (0,5 
друк. арк.).
 2.3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Фінансове 
забезпечення 
господарської 
діяльності суб’єктів 
господарювання і 
напрямки його 
вдосконалення. 



Організаційно-
економічний механізм 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України: Колективна 
монографія. Львів: 
Український 
бестселер, 2011. с. 467-
481.
2. Онисько С. М., 
Біттер О. А., 
Східницька Г. В. Стан, 
проблеми і шляхи 
покращення 
фінансово-
економічних 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Монографія. Львів: 
Ліга-Прес, 2013.  226 
с.
3. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 
212 с.
4.  Фінанси, 
банківська справа та 
страхування. Вступ до 
фаху. Навч. посібник 
під загальною 
редакцією Грицини 
О.В. Львів, 2016. 380с.
5. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села: 
колективна 
монографія /за заг. 
ред. Я. С. Янишин.  
Львів, 2016. С. 354-
440.
6. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села / 
колективна 
монографія за заг.ред 
О. В. Грицини. Львів. 
2019 р. 215с.
7. Східницька  Г. В. 
Фінансова 
спроможність 
територіальних 
громад в контексті 
реформи 
децентралізації. 
Сучасні тенденції 
розвитку фінансово-
кредитної системи: 
теорія і практика: 



монографія. Київ: 
Центр фінансово-
економічних наукових 
досліджень (ЦФЕНД), 
2019. с. 445-452 (0,5 
друк. арк.).
2.5 участь у 
міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
1. Міжнародний 
науково-
дослідницький проект 
співпраці «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 
perspektivy rozvoja» з 
реалізації частини 
цього проекту на тему 
«Транскордонне 
співробітництво як 
вектор розвитку 
малого та середнього 
бізнесу України з 
країнами V-4».
2. Участь у науковій 
тематиці кафедри 
«Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села» 
3. Участь наукових 
робіт (проектів) 
(науково-технічних 
(експериментальних) 
розробок)  молодих 
вчених в конкурсному 
відборі Міністерства 
освіти і науки України 
на теми: 
� „Стимулювання 
екологізації 
агровиробництва 
задля формування 
продовольчої безпеки 
в Україніˮ (2017 р.), 
що виконується за 
рахунок коштів 
загального фонду 
державного бюджету  
(Виконавці:  
Східницька Г. В., 
Янковська К. С.);
� „Інноваційний 
розвиток аграрного 
сектора в контексті 
підтримки 
продовольчої безпеки 
Україниˮ (2018 р.), що 
виконується за 
рахунок коштів 
загального фонду 
державного бюджету  
(Виконавці:  
Східницька Г. В., 
Лаврів І. М., 
Янковська К. С.).
2.8 виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 



головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Розробка методики 
аналізу фінансового 
стану 
сільськогосподарських 
підприємств на основі 
фінансової звітності та 
визначеної 
ймовірності 
банкрутства 
сільськогосподарських 
формувань різних 
організаційно-
правових форм 
Пустомитівського 
району Львівської 
області.
2. Незалежний 
рецензент Вісника 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету.
2.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
 Виконання обов’язків  
Голови Ради молодих 
вчених Львівського 
національного 
аграрного 
університету
Виконання обов’язків  
Голови Наукового 
товариства студентів, 
аспірантів, 
докторантів та 
молодих вчених 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету
Виконання обов’язків  
секретаря науково-
технічної ради 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету
2.12 наявність не 
менше п`яти 



авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення: 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 88046
Стаття „Peculiarities of 
agrarian receipts as a 
modern financial toolˮ
(Автори: Содома Р. І., 
Східницька Г. В., 
Шворак А. М., 
Шматковська Т. О., 
Жураковська І. В.)
Дата реєстрації 
02.05.2019 р.
2.13 наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Навчальний 
посібник 
Фінанси. Посібник. 
[Уклад. Шолудько 
О.В., Східницька Г.В., 
Грубінка І.І.]  Л: Ліга-
Прес, 2012.  212с.
2. Методичні 
рекомендації:
2.1 Бюджетування 
діяльності суб’єктів 
господарювання. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
2.2 Місцеві фінанси та 
фінансовий ринок. 
Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності  072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
2.3 Фінанси страхових 
організацій та 
актуарні розрахунки у 
страхуванні. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 



економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Магістр»
2.4 Фінансова 
інженерія та ринок 
фінансових послуг. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Магістр»
2.5 Фінансовий ринок 
та операції з цінними 
паперами. Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
2.14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групо; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 



Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонатах України; 
виконання обов`язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов`язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1.  Коготюк І. - ІІІ 
місце за результатами 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади «Державні 
фінанси», ХНЕУ.
2. Слюсар М. – ІIІ 
місце у конкурсі 
наукових робіт в 
проекті "Scholarship в 
Україні".
3. Член мандатної 
комісії II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Економіка 
природокористування
».
 2.15 наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій:
1. Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів. 
Розробники: 
Шолудько О. В., 
Марків Г. В., 
Східницька Г. В., 
Колодій А. В., Агрес О. 
Г.  Збірник бізнес-
планів з 
рекомендаціями / Я.С. 
Янишин, Н.С. Хмиз, 
Г.В. Брик, Г.В. Марків: 
за заг.ред.Я.С. 
Янишина. - 2 –ге 
вид.перероб. і допов.- 
Львів: Ліга-Прес, 
2018. – 445 с. (27,8 
друк.арк)
2. Онисько С. М. 
Оптимізація 
зниження собівартості 



продукції в управлінні 
сільськогосподарськи
м підприємством  / С. 
М. Онисько, Г. В. 
Східницька  / /  Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок  /  за  заг.  
ред.  В. В. 
Снітинського,  В. І. 
Лопушняка. –  Вип. 
13. – Львів : Львів. 
нац. аграр. ун-т, 2013. 
– С. 73.
3. Східницька Г. В., 
Содома Р. І. 
Вдосконалення 
лізингових операцій у 
інтегрованих 
структурах. Вчені 
ЛНАУ виробництву: 
каталог інноваційних 
розробок / за заг. ред.. 
В.В. Снітинського, В.І. 
Лопушняка. (Львів. 
2017).  Вип.17 . Львів: 
ЛНАУ, 2017. С.92.
4. Марків Г. В., 
Східницька Г. В., 
Содома Р. І. Бізнес-
план вирощування 
волоського горіха. 
Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок: за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. (Львів, 2019). 
Вип. 19. Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2019. с. 78 
( 0,13 друк. арк.).
5. Східницька Г. В.  
Маркетинговий підхід 
– інструментарій  
вдосконалення 
управління 
сільськогосподарськи
м підприємством. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок : за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва (Львів, 2020). 
Вип.20. Львів. нац. 
аргар. ун-т, 2020. С. 
84 (0,13 друк. арк.). 
2.18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування 
страхових компаній, 
управління 
Пенсійного фонду 
Львівської області, 
аграрних 
підприємств, розробка 
бізнес-планів.
Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору)
2016 рік  -  «Оцінка 



фінансового стану та 
визначення 
ймовірності 
банкрутства 
сільськогосподарських 
підприємств 
Яворівського району 
Львівської області»
� 2017 рік  -  
«Розробка методики 
аналізу фінансового 
стану 
сільськогосподарських 
підприємств на основі 
фінансової звітності та 
визначеної 
ймовірності 
банкрутства 
сільськогосподарських 
формувань різних 
організаційно-
правових форм 
Пустомитівського 
району Львівської 
області» 
� Надання 
консультацій 
сільськогосподарськи
м підприємствам 
Львівської області з 
питань:
1. Пошуку фінансових 
резервів для 
здійснення 
ефективної їх 
господарської 
діяльності;
2. Проведення 
фінансового аналізу 
стану;
3. Розробка 
рекомендацій по 
підвищенню 
ефективності 
сільськогосподарськог
о виробництва 
аграрних формувань;
4. Складання бізнес-
планів з 
рекомендаціями для 
підприємств 
аграрного профілю  з 
метою реалізації 
нових 
підприємницьких 
ідей.
Експерт-дорадник 
здійснює 
сільськогосподарську 
дорадчу діяльність з 
надання соціально 
спрямованих 
дорадчих послуг щодо 
питань економіки 
(свідоцтво № 00045  
від 27.12.2017 р.).
� Консультування 
страхових компаній, 
управління 
Пенсійного фонду 
Львівської області, 
аграрних 
підприємств, розробка 
бізнес-планів:
� Марків Г.В., 
Східницька Г.В., 
Колодій А.В., Агрес 
О.Г. Шолудько О. В. 
Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів. 



Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями : за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина. (Львів, 
2018). Ліга-Прес, 
2018. C. 127-134 (0,4 
друк.арк.).
Бізнес-план з 
вирощування 
волоських горіхів. 
Розробники: Марків Г. 
В., Східницька Г. В., 
Содома Р. І.

200069 Томашевськ
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роботи
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Львівський 
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2002, 
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18 Страхування та 
страхові 
послуги

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2. Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
18 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
1. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. Довідка 
№ 1929-С  від 
26.04.2018 р., 
2. Старопольська 
Вища школа в 
м.Кельце з 10.05.2019 
по 11.11.2019 р.
5.  Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2.наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Томашевський 
Ю.М., Агрес О.Г. 
«Bancassurance як 
вигідна модель 
співпраці банків і 
страхових компаній» 
// Економічний 
вісник. Серія: 
фінанси, облік, 
оподаткування : 
науковий фаховий 
журнал / редкол. : О. 
А. Шевчук (голов. 
ред.) та ін. – Ірпінь : 
Університет 
державної фіскальної 
служби України, 2020. 
– Випуск 5. – С. 13-21.
2. Томашевський 
Ю.М., Онисько С.М. 
Вдосконалення 
земельних відносин в 
аграрному секторі 
України // 
Економічний вісник 
національного 
гірничого 
університету. 
Науковий журнал. № 
3 (67). Дніпро. 2019. 
С.42-51.
3.  Томашевський 
Ю.М., Агрес О.Г., 
Садура О.Б. 
Порівняльний аналіз 
основних методів 
страхування врожаю 
сільськогосподарських 
культур. Економічний 



дискурс. 2018. №12. 
С.150-155.
4. Томашевський Ю. 
М. Необхідність 
використання 
погодних індексів при 
страхуванні 
природно-
кліматичних ризиків 
рослинництва в 
Україні. Аграрна 
економіка. 2017. Т. 10. 
№ 1-2. С. 100-105.
5.Томашевський Ю. 
М. Удосконалення 
страхування врожаю 
сільськогосподарських 
культур із 
застосуванням 
гідротермічних 
індексів / Артус М.М., 
Томашевський Ю.М // 
Збірник науково-
технічних праць: 
«Науковий вісник 
НЛТУ України». Львів 
: РВВ НЛТУ України. 
– 2015. – Вип. 25.2. – 
С. 209-2015.
6.  Томашевський Ю. 
М. Розвиток 
індексного 
страхування урожаю 
сільськогосподарських 
культур в Україні / 
Томашевський Ю.М. 
// Вісник ЖНАЕУ : 
«Економічні науки». - 
№1 (48). – Том 2 . – 
2015. С. 145-152.
7. Томашевський Ю. 
М. Гідротермічний 
індекс при страхуванні 
урожаю 
сільськогосподарських 
культур / 
Томашевський Ю.М. 
//  Вісник ЛНАУ : 
«Економіка АПК». – 
2015. - №22 (1). – 
С.86-97. 
8. Томашевський Ю. 
М. Проблемні аспекти 
розвитку страхування 
природно-
кліматичних ризиків у 
сільському 
господарстві / 
Томашевський Ю.М. 
//  Вісник 
Волинського інституту 
економіки та 
менеджменту. – 2015. 
- №13. – С.301-306.

1. наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Вдосконалення 
механізму майнового 
страхування в с/г. 
Організаційно-
економічний механізм 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України: Колективна 
монографія.- Львів: 
Український 



бестселер, 2011. с. 561-
573.
2. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 
212 с.
3.  Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Вступ до фаху. Навч. 
Посібник під 
загальною редакцією 
Грицини О.В. Львів, 
2016. 380с.
4. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і 
села:колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 354-
440.
5. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села / 
колективна 
монографія за заг.ред 
О.В.Грицини. Львів. 
2019 р. 215с.

5 участь у 
міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»: 
Міжнародний 
науково-
дослідницький проект 
співпраці «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 
perspektivy rozvoja» з 
реалізації частини 
цього проекту на тему 
«Транскордонне 
співробітництво як 
вектор розвитку 
малого та середнього 
бізнесу України з 
країнами V-4».

10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу



льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник директора 
Навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної освіти 
ЛНАУ
Завідувач лабораторії 
кафедри фінансів, 
банківської справи та 
страхування ЛНАУ

13 наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Грицина О.В., 
Лещук В.П., 
Томашевський  Ю.М. 
Фінанси страхових 
організацій. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами  ОКР 
Спеціаліст, ОС 
Магістр. Львів, 2017. - 
26С.
2. Грицина О.В., 
Онисько С.М., 
Томашевський  Ю.М. 
Страхування. 
Методичні 
рекомендації до 
написання курсових 
робіт студентами 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». Львів, 
2016. - 26С.
3. Грицина О.В., 
Колодій А.В., 
Томашевський Ю.М. 
Гроші і кредит. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 



економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» , «Облік 
і оподаткування». 
Львів, 2019. - 35С.
4. Грицина О.В., 
Томашевський Ю.М., 
Содома Р.І. 
Страхування. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 076   
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність. Львів, 
2019. - 46С.

18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Томашевський Ю.М. 
Страхування врожаю 
сільськогосподарських 
культур на основі 
погодного індексу / 
Томашевський Ю.М. / 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, В.І. 
Лопушняка. – Вип.14. 
– Львів: Львів. нац. 
агр. ун-т, 2014. – С.110.
2. Бізнес-план 
вирощування цибулі
3. Бізнес-план 
вирощування індиків
4. Бізнес-план 
вирощування цесарок
5. 
Сільськогосподарськи
й експерт-дорадник зі 
страхування аграрних 
підприємств 
(кваліфікаційне 
свідоцтво №30/2017/1 
від 28.12.2017 року)

137266 Грицина 
Оксана 
Володимирів
на

В.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1986, 
спеціальність:  

Бух .облік і 
аналіз 

господарської 
діяльності в 

31 Страхування та 
страхові 
послуги

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
31 рік.
4. Підвищення 
кваліфікації:
1. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. Довідка 



с/г, Диплом 
кандидата наук 

KД 50065, 
виданий 

30.11.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
137, виданий 
30.05.2000

№ В - 207  від 19.03. 
2018 р., 
2. Старопольська 
Вища школа в м 
Кельце з 23 листопада  
2018 по 23 травня 
2019 р.
5.  Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:

1. Sodoma R., Hrytsyna 
O., Horna V., Pavlikha 
N. Innovative 
approaches to using 
electronic banking: 
ukrainian practice and 
world experience /  
Sodoma R., Hrytsyna 
O., Horna V., Pavlikha 
N. / Entrepreneurship 
and sustainability 
issues . 2019. Р.219-
232.
2.  Sodoma R., 
Hrytsyna O., Yakubiv 
V.,Pavlikha N., 
Shmatkovska T.,  
Tsymbaliuk I., Marcus 
O., Brodska I. (2019) 
Development of 
electronic banking: A 
case study of Ukraine. 
Entrepreneurship and 
Sustainability Issues . 
Entrepreneurship and 
Sustainability Center, 
2019. vol. 7, issue 1, , pp 
219-232. 
Doi:10.9770/jesi.2019.7.
1(17)
URL:https://jssidoi.org
/jesi/uploads/issues/En
trepreneurship_and_S
ustainability_Issues_Vo
l7_No1_print.pdf  
3.  Liubov Syniavska, 
Oksana Grytsyna, 
Heorhiy Cherevko, Olha 
Sholudko, Ruslana 
Sodoma. Direct 
Taxation of Agricultural 
Enterprises. 
'International Journal 
of Recent Technology 
and Engineering 
(IJRTE)', ISSN: 2277-
3878 (Online), Volume-
9 Issue-2, July 2020. 
Page No.:303-307.The 
Value of Citation (VoC) 
IJRTE is 6.04 for the 
year 2019.
4. Aleskerova Y, 
Titenko Z, Skrypnyk H, 
Grytsyna O. Modeling 
The Level Of 
Investment 
Attractiveness Of The 
Agrarian Economy 
Sector. IJIEPR. 2020; 
31 (4) URL: 
http://ijiepr.iust.ac.ir/a



rticle-1-1138-en.html

2.наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Колодій А.В., 
Грицина О.В. Оцінка 
грошової маси 
України: стан, 
структура і тенденції її 
зміни. Дніпровської 
політехніки. Науковий 
журнал № 3 (70), 
Дніпро, 2020. С. 63-70
2.Грицина О.В. 
Фінансові аспекти 
розвитку аграрного 
страхового ринку./ 
Шолудько О.В.// 
Scientific works: ‘Cross-
border cooperation as 
avector of development 
of small and medium 
enterprises of Ukraine 
with the V-4 countries-
2nd ISSUE. – 
Bratislava, 2019. –С. 
61-67. (0,4 друк.арк.).
1. Грицина О.В. 
Пенсійна реформа в 
Україні: реалії та 
перспективи. / 
Шолудько О.В., 
Содома Р.І.// 
Економічний вісник 
Національного 
гірничого 
університету. № 3(67). 
2019. С. 150 - 155. (0,3 
друк.арк)
2. Грицина О.В., 
Трансфер технологій, 
як складова 
інноваційно-
орієнтованого 
розвитку 
промислового 
підприємства.  / 
Прохорова В.В., 
Божанова О.В.// 
Аграрна Економіка. 
2019. Т. 12 № 1-2. 
С.45-53 (0,62 
друк.арк).
3. Грицина О.В. 
Оцінка основних 
методів здійснення 
страхування врожаю 
сільськогосподарських 
культур. / 
Томашевський Ю.М.// 
Науковий журнал - 
Економічний вісник 
Національного 
гірничого 
університету. № 4 
(64). 2018. С. 131 - 140. 
(0,56 друк.арк)
4. Грицина О.В.  
Реформування 
пенсійної системи 
України. / Шолудько 
О.В. // Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2018. 
№  25. С. 65-73. (0,5 
друк.арк.)



1. наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Податкова система 
України. Підручник./ 
Онисько С.М., Тофан 
І.М., Грицина О. В.,   
// Львів:»Магнолія-
2006», 2013. – 351с.
2. Вдосконалення 
механізму майнового 
страхування в с/г. 
Організаційно-
економічний механізм 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України: Колективна 
монографія.- Львів: 
Український 
бестселер, 2011. с. 561-
573.
3. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 
212 с.
4.  Фінанси, 
банківська справа та 
страхування. Вступ до 
фаху. Навч. Посібник 
під загальною 
редакцією Грицини 
О.В. Львів, 2016. 380с.
5. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і 
села:колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 354-
440.
6. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села / 
колективна 
монографія за заг.ред 
О.В.Грицини. Львів. 
2019 р. 215с.
7. Божанова О.В. 
Принципи 
формування стратегії 
інноваційно-
орієнтованого 
розвитку 
промислового 
підприємства / О.В. 
Божанова, О.В. 
Грицина // 



Інноваційні 
платформи 
управління 
економічними 
процесами в умовах 
цифровізації 
економіки: 
колективна 
монографія / за 
ред.д.е.н., проф. В.В. 
Прохорової - Х.: 
Видавництво 
Іванченко І.С., 2020. - 
293с.

5 участь у 
міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»: 
Міжнародний 
науково-
дослідницький проект 
співпраці «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 
perspektivy rozvoja» з 
реалізації частини 
цього проекту на тему 
«Транскордонне 
співробітництво як 
вектор розвитку 
малого та середнього 
бізнесу України з 
країнами V-4».

8 виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту):
1.Оцінка фінансового 
стану та визначення 
ймовірності 
банкрутства ПП 
"Урожай" 
Золочівського району 
Львівської області 
(2017р.). 
2. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
2018р. за темою:" 
Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку ФГ "Смолин" 
Яворівського району 
Львівської області. 



3. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
жовтень 2018р.) за 
темою «Аналіз 
інвестиційної 
привабливості 
Підберізцівської 
сільської ради ОТГ.
4. Оцінка 
кредитоспроможності 
ПП «Урожай» за 
бальною методикою 
розрахунку» ПП 
«Урожай» 
Золочівського району 
Львівської області

10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
фінансів, банківської 
справи та страхування
Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії ЛНАУ

13 наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Грицина О.В., 
Східницька Г.В. 
Фінанси, гроші і 
кредит. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету. Львів, 
2017. - 26С.
2. Грицина О.В., 
Лещук В.П., 
Томашевський  Ю.М. 
Фінанси страхових 
організацій. 
Методичні 
рекомендації для 



проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами  ОКР 
Спеціаліст, ОС 
Магістр. Львів, 2017. - 
26С.
3. Грицина О.В., 
Онисько С.м., 
Томашевський  Ю.М. 
Стахування. 
Методичні 
рекомендації до 
написання курсових 
робіт студентами 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». Львів, 
2016. - 26С.
4. Грицина О.В., 
Східницька Г.В. 
Актуарні розрахунки у 
страхування. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 076   
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність. Львів, 
2018. - 36С.
5. Грицина О.В., 
Колодій А.В., 
Томашевський Ю.М. 
Гроші і кредит. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» , «Облік 
і оподаткування». 
Львів, 2019. - 35С.
6. Грицина О.В., 
Томашевський Ю.М., 
Содома 
Р.І.Страхування. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 076   
«Підприємництво, 



торгівля та біржова 
діяльність. Львів, 
2019. - 46С.
7. Програма 
підготовки до здачі 
комплексного 
кваліфікаційного 
іспиту ОС «Бакалавр» 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування».

14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групо; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонатах України; 
виконання обов`язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов`язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:



1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
у міжнародній 
стипендіальній 
програмі Scholarship 
in Ukraine 
«Грошофаги та їх 
діджіталізація» - 
Наукова робота - 
Столяр Р., Фін 41, 
2020 р.

17 досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
1. Заступник 
головного бухгалтера 
ПМК тресту 
"Львівсільбуд" 1986-
1991
18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Консультування 
страхової компанії 
"Арсенал", Управління 
ПФ України у 
Львівській області 
Управління ПФ 
України у Волинській 
області 
(Локачинський 
район), аграрних 
підприємств, розробка 
бізнес-планів.
2. Оцінка фінансового 
стану та визначення 
ймовірності 
банкрутства ПП 
"Урожай" 
Золочівського району 
Львівської області 
(2017р.). 
3. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
2018р. за темою:" 
Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку ФГ "Смолин" 
Яворівського району 
Львівської області. 
4.  Вирощування 
кларієвого сома 
фермерським 
господарством в 
умовах установок 
замкнутого 
водопостачання 
(УЗВ). Розробники: 
Грицина О.В., 
Шолудько О.В., 
Синявська Л.В., Тофан 
І.М. – 30 балів. 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями. За 
заг. ред. Я. С. 
Янишина. Львів : 
Ліга-Прес, 2020.  368 
с.
5. Бізнес-план з 
вирощування імбиру 
(Шолудько О.В., 
Синявська Л.В.) 



Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві. Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями. За 
заг. ред. Я. С. 
Янишина.  Львів : 
Ліга-Прес, 2020.  
6. Грицина О.В., 
Шолудько О.В., 
Синявська Л.В., Тофан 
І.М. Вирощування 
кларієвого сома 
фермерським 
господарством в 
умовах установок 
замкнутого 
водопостачання 
(УЗВ). Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. (Львів. 
2020).  Вип.20. Львів: 
ЛНАУ, 2020.

90681 Баран Ігор 
Володимиро
вич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівництва та 
архітектури

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
030301 Історiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 065417, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040818, 
виданий 

22.12.2014

18 Історія 
України

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
історичних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
18 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
ЛНУ ім. І. Франка, 
кафедра новітньої 
історії України ім. 
М.С.Грушевського, 
20.04.2015 - 
20.05.2016 по 
дисциплінах: «Історія 
України».  
Посвідчення № 2424-
В  від 27 травня 2016 
р.
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:

Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Баран І. В., Мазур О. 
Я.  Міграція 
населення Східної 
Галичини на початку 
Першої світової війни: 
заручники, біженці, 
вигнанці, евакуйовані 
// «Держава та 
армія», Вісник 
Львівського 
Національного 
університету 
«Львівська 
Політехніка», №752, 
2013р. – С. 51-61.
2. Баран І. 
Антиукраїнська 
політика 
представників Руської 
Православної Церкви 
в Галичині у 1914-1915 
рр.// Грані. Науково-
теоретичний і 



громадсько-
політичний альманах 
№4(108), квітень 
2014. - 
Дніпропетровськ, 
2014. - С. 143-148.
3.  Баран І. В., Мазур 
О. Я.  Українське 
питання в політиці 
провідних держав 
напередодні Великої 
війни (1914-1918) // 
«Держава та армія», 
Вісник Львівського 
Національного 
університету 
«Львівська 
Політехніка», № 780, 
2014р., – С. 70-75.
4. Баран І. В. 
Українсько-польські 
взаємовідносини в 
Галичині на початку 
ХХ століття (1900-1914 
рр.) // Гілея, Вип. 144. 
Ч. 5, 2019.  С. 10-15.
5. Баран І. В. До 
проблеми взаємодії 
українців та євреїв в 
Галичині (1900-1914 
рр.) // Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету  ім.В.І. 
Вернадського. Серія: 
Історичні науки. Том 
30 (69) N. 3 2019, С. 1-
10

Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Баран І. В. Історія 
України . Навчально-
методичний посібник  
(методичні 
рекомендації та 
тестові завдання  для  
самостійного 
вивчення дисципліни 
і виконання 
контрольних робіт 
студентами ОКР 
«Бакалавр»). Львів: 
ФОП Марусич, 2014. – 
180 с.
2. Баран І. В. Історія 
України: Перша 
половина ХХ століття. 
Навчальний посібник 
// Баран І. В., Юрчук 
О. Ф., Львів, Ліга Прес, 
2019, 190 с.

65313 Колодій 
Андрій 
Володимиро
вич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

050201 
Аграрний 

менеджмент, 
Диплом 
доктора 

філософії ДK 
055888, 

17 Соціальне 
страхування

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
17 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
Старопольська вища 
школа в Кельцах з 
“14”  травня 2018 року 
по “14” листопада 
2018 року, 
Старопольська вища 
школа в Кельцах.



виданий 
21.07.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055888, 
виданий 

18.11.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036215, 
виданий 

10.10.2013

5.  Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2.наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Колодій А.В., 
Грицина О.В. Оцінка 
грошової маси 
України: стан, 
структура та тенденції 
її зміни. Економічний 
вісник Дніпровської 
політехніки. Науковий 
журнал. № 3 (71), 
Дніпро, 2020. С. 67-73.
2. Агрес О.Г., Колодій 
А.В. Bancassurance як 
процес співпраці 
банківського й 
страхового бізнесу. 
Науковий журнал 
ЛНАУ : Аграрна 
економіка. Львів : 
Львівський 
національний 
аграрний університет. 
2018. Т. 11 № 1-2. С.45-
53.
3. Колодій А.В. 
Розвиток системи 
недержавного 
пенсійного 
забезпечення в 
Україні. Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2018. 
№ 25. С. 87-97. 
4. Колодій А.В. 
Необхідність 
здійснення актуарних 
розрахунків у системі 
пенсійного 
страхування. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. – 2016. – № 
23(1) – С. 172-178.
5. Колодій А.В. 
Недержавні пенсійні 
фонди як одна із 
системоутворювальни
х складових пенсійної 
системи України. 
Аграрна економіка. – 
2016. – Т. 9, № 3-4. – 
С. 36-44. (Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus) 
(0,5625 друк. арк.).
6. Колодій А.В. 
Особливості 
становлення та 
функціонування НПФ 
у контексті розвитку 
пенсійної системи 
України. Вісник 
Волинського інституту 
економіки та 
менеджменту. – 2015. 
– № 13. – С. 167-173.
7. Східницька Г.В., 
Колодій А.В. 
Особливості розвитку 
недержавних 
пенсійних фондів та 
перспективи 
запровадження 
обов’язкових 
професійних 



пенсійних систем в 
Україні. Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. 
Електронне фахове 
видання 
(Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського) – 
2015. – Вип. 3. –С. 
805-810.
8. Колодій А.В. 
Недержавне пенсійне 
забезпечення в 
Україні: стан та 
перспективи розвитку. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. – 
2014. – № 21 (1). – 
С.72-77.
9. Колодій А.В., Богач 
М.М. Фінансове 
забезпечення 
пенсійного 
страхування в Україні. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. – 
2011. - № 18 (1). – 
С.319-328.
10. Колодій А.В. 
Розвиток системи 
пенсійного 
страхування в Україні. 
Вісник ЛНАУ: 
Економіка АПК. – 
2009. – №16(1). – с. 
72-76.

1. наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Фінансові аспекти 
пенсійного 
страхування в 
аграрному секторі 
України. 
Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України : колективна 
монографія / за заг. 
ред. 
П.С.Березівського. – 
Львів : Український 
бестселер, 2011. – С. 
581-584.
2. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 
212 с.
3. Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Вступ до фаху. навч. 
посібник під 
загальною редакцією 
Грицини О.В. Львів, 



2016. 380с.
4. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села: 
колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 354-
440.
5. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села / 
колективна 
монографія за заг.ред 
О.В.Грицини. Львів. 
2019 р. 190 с.

5 участь у 
міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»: 
Міжнародний 
науково-
дослідницький проект 
співпраці «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 
perspektivy rozvoja» з 
реалізації частини 
цього проекту на тему 
«Транскордонне 
співробітництво як 
вектор розвитку 
малого та середнього 
бізнесу України з 
країнами V-4».

13 наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Колодій А.В. 
Соціальне 
страхування та 
соціальний захист. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 



факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр». Частина 
1. «Соціальне 
страхування». 2018. 35 
с.
2. Грицина О.В., 
Колодій А.В., 
Томашевський Ю.М. 
Гроші і кредит. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» , «Облік 
і оподаткування». 
Львів, 2019. 45 с.
3. Янишин Я.С., 
Колодій А.В. Державні 
фінанси та бюджетна 
система. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ОС 
«Бакалавр». Частина 1 
«Державні фінанси». 
2019. 36 с.
4. Програма 
підготовки до здачі 
комплексного 
кваліфікаційного 
іспиту ОС «Бакалавр» 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування».

14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групо; керівництво 



студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонатах України; 
виконання обов`язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов`язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
2020 р.
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей за 
спеціальністю 
«Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою» у ХНЕУ ім. 
С.Кузнеця. Наукова 
робота на тему: 
«Технологія 
"блокчейн" як основа 
фінансової безпеки 
банків». Ст. гр. Фін-
22сп – Євпат А.С. 
пройшов у ІІ етап – 
квітень 2020 р. 
2019 р.
1. Робота у складі журі 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади «Фінанси і 
кредит» зі 
спеціальності 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», яка 
проводилась у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця 2-5 



квітня 2019 р.
2. Робота у складі 
апеляційної комісії 
при проведенні ІІ 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Державні фінанси», 
яка проводилась у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця 2-5 
квітня 2019 р.. 
3. Подяка за високий 
професіоналізм, 
значний особистий 
внесок у формуванні 
наукової еліти 
України та активну 
участь у підготовці та 
проведенні ІІ туру 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади «Фінанси і 
кредит» 
(спеціальність 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування») у ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця.
4. Подяка за високий 
науково-педагогічний 
професіоналізм у 
підготовці фахівців з 
фінансів (ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця).
5. Грамота за вагомий 
внесок у розвиток 
фінансів аграрного 
ринку прикордонних 
територій (ХГО 
«Єврорегіон 
Слобожанщина»).

За результатами 
проведених олімпіад 
ст. гр. Фін-22 сп 
Коготюк І.М. 
нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня 
за перемогу у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни «Фінанси 
і кредит».

Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2018/2019 
навчальному році зі 
спеціалізації 
«Фінансова безпека». 
Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи».
Наукова робота на 
тему: «Перспективи 
запровадження 
технології 
«Блокчейн» у 



банківській системі 
України»
Ящук М.М., Євпат А.С. 
Пройшли у ІІ етап, 
який відбувся 11 
квітня 2019 р.

2018 р.
1. Робота у складі журі 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади «Фінанси і 
кредит» 
(спеціальність 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», яка 
проводилась у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця 17-20 
квітня 2018 р.
2. Робота у складі журі 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Державні фінанси», 
яка проводилась у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця 17-20 
квітня 2018 р.
За результатами 
проведених олімпіад 
ст. гр. Фін-12 сп 
Коготюк І.М. 
нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня 
за перемогу у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Державні фінанси». 
Нагороджений 
подякою за високий 
професіоналізм, 
значний особистий 
внесок у формування 
наукової еліти 
України та активну 
участь у підготовці та 
проведенні ІІ туру 
Всеукраїнських 
студентських олімпіад 
«Фінанси і кредит» 
(спеціальність 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування») та з 
дисципліни 
«Державні фінанси». 
Нагороджений 
подякою за активну 
співпрацю з науково-
педагогічними 
працівниками 
фінансового 
факультету 
Харківського 
національного 
економічного 
університету імені 



Семена Кузнеця із 
впровадження 
компетентнісного 
підходу у навчальний 
процес та розвиток 
фінансової науки.

2017 р.
1. Робота у складі журі 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади «Фінанси і 
кредит», яка 
проводилась у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця 4-7 
квітня 2017 р.
2. Робота у складі журі 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Державні фінанси», 
яка проводилась у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця 4-7 
квітня 2017 р.
За результатами 
проведених олімпіад 
ст. гр.. Фін-61 Маслій 
А.В. нагороджена 
грамотою за здобуте 
IV місце у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Державні фінанси». 
Нагороджений 
подякою за плідну 
роботу у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади у 2016-2017 
н.р. зі спеціальності 
«Фінанси і кредит» та 
подякою за плідну 
роботу у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Державні фінанси» у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця.

15 наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій; 

1. Колодій А. В. 



Необхідність введення 
накопичувальної 
системи пенсійного 
страхування в Україні. 
Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред.. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип. 20. Львів: 
ЛНАУ, 2020. С. 66.
2. Колодій А.В., Агрес 
О.Г., Томашевський 
Ю.М. Бізнес-план з 
вирощування цесарок 
у фермерському 
господарстві. Від ідеї – 
до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 504-515.
3. Агрес О.Г., Колодій 
А.В. Бізнес-план з 
виробництва та 
реалізації продукції 
бджільництва 
використовуючи 
мобільний павільйон. 
Від ідеї – до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 484-491.
4. Шолудько О.В., 
Марків Г.В., 
Східницька Г.В., 
Колодій А.В., Агрес 
О.Г. Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві. Від ідеї – 
до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 299-319.
5. Колодій А. В. 
Перспективи 
формування 
аграрного 
корпоративного 
недержавного 
пенсійного фонду. 
Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 



інноваційних 
розробок: за заг. ред.. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип.19. Львів: 
Львів. нац. аграр. ун-т, 
2019. С. 77. 
6. Колодій А.В. 
Удосконалення 
пенсійного 
забезпечення 
працівників аграрної 
сфери України. Вчені 
ЛНАУ виробництву: 
каталог інноваційних 
розробок: за заг. ред.. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип.18. (Львів: 
ЛНАУ, 2018). С. 48-49. 
(0,06друк.арк)
7. Колодій А. В. 
Вдосконалення 
оподаткування 
сільськогосподарських 
підприємств / Л.В. 
Синявська, А. В. 
Колодій // Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І. Б. 
Яціва. – Вип. 16. – 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2016. – С. 
53.
8. Колодій А.В., 
Садура О.Б. Бізнес-
план з вирощування 
цесарок. Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями : за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина. (Львів, 
2018). Ліга-Прес, 
2018. C. 370-381 (0,75 
друк.арк.).
9. Колодій А.В. Бізнес-
план з вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві / 
О.В.Шолудько, 
Г.В.Марків, 
Г.В.Східницька, 
А.В.Колодій, 
О.Г.Агрес. / Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями / Я.С. 
Янишин, Н. С. Хмиз, 
Г.В. Брик, Г.В. Марків 
; за заг. ред. Я.С. 
Янишина. – Львів : 
Ліга-Прес, 2017. – C. 
61-90.

18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років;

Консультування 
страхових компаній, 
управління 
Пенсійного фонду 
Львівської області, 
аграрних 
підприємств, розробка 



бізнес-планів.
1. Колодій А.В., Агрес 
О.Г., Томашевський 
Ю.М. Бізнес-план з 
вирощування цесарок 
у фермерському 
господарстві. Від ідеї – 
до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 504-515.
2. Агрес О.Г., Колодій 
А.В. Бізнес-план з 
виробництва та 
реалізації продукції 
бджільництва 
використовуючи 
мобільний павільйон. 
Від ідеї – до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 484-491.
3. Шолудько О.В., 
Марків Г.В., 
Східницька Г.В., 
Колодій А.В., Агрес 
О.Г. Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві. Від ідеї – 
до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 299-319.
4. Колодій А.В., 
Садура О.Б. Бізнес-
план з вирощування 
цесарок. Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями : за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина. (Львів, 
2018). Ліга-Прес, 
2018. C. 370-381 
5. Колодій А.В. Бізнес-
план з вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві / 
О.В.Шолудько, 
Г.В.Марків, 
Г.В.Східницька, 
А.В.Колодій, 



О.Г.Агрес. / Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями / Я.С. 
Янишин, Н. С. Хмиз, 
Г.В. Брик, Г.В. Марків 
; за заг. ред. Я.С. 
Янишина. – Львів : 
Ліга-Прес, 2017. – C. 
61-90.
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періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Chornous Y., 
Denysenko S., 
Hrudnytskyi V., Turkot 
O., Sikorskyi O. Legal 
Regulation of 
Cryptocurrency 
Turnover in Ukraine 
and the EU. Journal of 
Legal, Ethical and 
Regulatory Issues. 
Volume 22, Special 
Issue 2, 2019. URL: 
https://www.abacadem
ies.org/articles/legal-
regulation-of-
cryptocurrency-
turnover-in-ukraine-
and-the-eu-8439.html 
(Scopus)
2. Derevyanko B. V., 
Pashkov V. M., Turkot 
O. A., Zahrisheva N. V., 
Bisiuk O. S. Addressing 
the issue of corporate 
raiding in Ukraine 
Problems and 
Perspectives in 
Management. Volume 
18, Issue 1, 2020. URL: 
https://papers.ssrn.co
m/sol3/papers.cfm?
abstract_id=3551076. 
(Scopus)

 Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Туркот О. А. 
Правовий захист 
акціонерних 
товариств від посягань 
на їх майно та органи 
управління./О. А. 
Туркот Наук. Вісник 



Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ.-
Серія юридична. 
Вип.3.-2016. С.100-
108.
2. Смолин Г. В., Туркот 
О. А. Щодо 
вдосконалення 
системи захисту від 
рейдерів. Теоретико-
правові проблеми 
державного 
регулювання 
господарської 
діяльності в умовах 
євроінтеграції: 
збірник наукових 
праць/колектив 
авторів: Адам В.М., 
Бутинська Р.Я., 
Гаєцька – Колотило 
Я.З. та ін. Кафедра 
господарсько-
правових дисциплін 
факультету №6 
ЛьвДУВС.Львів. Ліга – 
Прес, 2017.-С.38-46.
3. Туркот О. А., 
Пилипець М. Я. Щодо 
заходів захисту 
суб’єктів 
господарювання від 
рейдерів./О. А. 
Туркот, М. Я. 
Пилипець.-Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. Вип. 
2.-2018.-С. 135-143.
4. Turkot O. Prawne 
zasady pracy osob 
niepelnoletnich w 
dziedzinie 
przedsiebiorczosci w 
ustawodawstwie 
Ukrainy. Teka Komisii 
Prawniczej PAN 
Oddzial w Lublinie, t. 
XII, 2019, nr 1,  s. 301-
309.
5. Derevyanko B. V., 
Paskov V. M., Turkot O. 
A., Bisiuk O. S. 
Addressing the issue of 
corporate raiding si 
Ukraine Problems and 
Perspectivesss in 
Management. Volume 
18, Issue 1, 2020.

Виробничий стаж: 
Політична партія 
«Об’єднання 
«Самопоміч»(м.Львів) 
посада-юристконсульт 
з 05.12р.-по 
теперішній час.

15 наявність науково-
популярних та /або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 



п’яти публікацій;
Публікації у ЗМІ:

Туркот О.А. Із 
дитиною за кордон. 
Газета Об’єднання 
«Самопоміч». 19 від 
27 вересня 2018 р. 
№19 /(67). стор. 7.
Туркот О.А. Деталі про 
субсидії. Розповідаємо 
про умови, за яких 
субсидію можна 
отримати за рішенням 
комісії. Газета 
Об’єднання 
«Самопоміч». 20 від 
13 жовтня 2018 р. 
№20 /(68). Стор. 3.
Туркот О.А. Права 
мобілізованих. 
Гарантії щодо виплати 
заробітної плати 
військовослужбовцям, 
призваним на службу 
під час мобілізації. 
Газета Об’єднання 
«Самопоміч». 12 від 
02 червня 2018 р. 
№12 /(60). Стор. 3
Туркот О.А. Не 
втрачаючи час. Як 
стягнути аліменти без 
присутності батьків на 
судовому засіданні. 
Газета Об’єднання 
«Самопоміч». 13 від 19 
червня 2018 р. №13 
/(61). Стор. 7
Туркот О.А. Ще раз 
про податки на 
нерухомість. Газета 
Об’єднання 
«Самопоміч». 14 від 
07 липня 2018 р. №14 
/(62). Стор. 4
Туркот О.А. Туристи і 
їхні права. Аби 
відшкодувати гроші за 
зіпсовану відпустку, 
збирайте усі докази 
невиконання 
туристичного 
договору. Газета 
Об’єднання 
«Самопоміч». 16 від 
04 серпня 2018 р. 
№16 /(64). Стор. 3
Туркот О.А. Стягнення 
заробітної плати у 
судовому порядку. 
Газета Об’єднання 
«Самопоміч». 17 від 18 
серпня 2018 р. №17 
/(65). Стор. 7
Туркот О.А. Робота не 
вовк… Як добитися 
компенсації за 
невикористані 
відпустки при 
звільненні. Газета 
Об’єднання 
«Самопоміч». 21 від 27 
жовтня 2018 р. №21 
/(69). Стор. 5
Туркот О.А. Не дати 
себе обманути. Як 
зрозуміти, чи Вас 
прийняли на роботу 
офіційно?. Газета 
Об’єднання 



«Самопоміч». 23 від 
27 листопада 2018 р. 
№23 /(71). Стор. 7
Туркот О.А. Коли 
вдома потоп. Як 
відшкодувати кошти у 
зв’язку із залиттям 
квартири?. Газета 
Об’єднання 
«Самопоміч». 25 від 15 
грудня 2018 р. №25 
/(73). Стор. 3
Гордон І. , Туркот О. 
Вирішення справ про 
встановлення факту у 
порядку окремого 
провадження. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/vyrishennya-sprav-
pro-vstanovlennya-
faktu-u-poryadku-
okremogo-
provadzhennya/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
Туркот О. Обов’язки 
щодо виховання дітей. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/obov-yazky-
shhodo-vyhovannya-
ditej/ (дата звернення: 
15.10.2020).
Вовк В., Туркот О. 
Юридичні тонкощі 
використання 
альтернативних 
джерел 
електроенергії. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/yurydychnyj-
aspekt-vykorystannya-
alternatyvnyh-dzherel-
elektroenergiyi/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
Гордон І. , Туркот О. 
Як новому власнику 
нерухомості 
розраховуватися за 
борги попереднього. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/yak-novomu-
vlasnyku-neruhomosti-
rozrahovuvatysya-za-
borgy-poperednogo/ 
(дата звернення: 
15.10.2020).
Зільник В., Туркот О. 
Хто платить за 
перевірку лічильника 
на воду. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт.  URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/hto-platyt-za-
perevirku-lichylnyka-
na-vodu/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).



Тимощук Я, Туркот О. 
Крок до монетизації 
пільг з оплати 
проїзду. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/krok-
monetyzatsiyi-pilg-z-
oplaty-proyizdu/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
Заяць Б., Туркот О. 
Поновлення 
батьківських прав. 
Сайт Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/ponovlennya-
batkivskyh-prav/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
Андрусів І., Туркот О. 
Особливості 
весняного призову 
2018. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/osoblyvosti-
vesnyanogo-pryzovu-
2018 (дата звернення: 
15.10.2020).
Тимощук Я, Туркот О. 
Забезпечення прав 
неповнолітніх на 
працю. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/zabezpechennya-
prav-nepovnolitnih-na-
pratsyu/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
Гордон І. , Туркот О. 
Реєстрація (прописка) 
не впливає на право 
власності. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/reyestratsiya-
propyska-ne-vplyvaye-
na-pravo-vlasnosti/ 
(дата звернення: 
15.10.2020).
Зільник В., Туркот О. 
Усунення перешкоди 
для призначення 
субсидій. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/usunennya-
pereshkody-dlya-
pryznachennya-
subsydij/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
Туркот О. Розірвання 
шлюбу у суді. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/rozirvannya-
shlyubu-u-sudi/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).



Туркот О. Щодо 
відпусток для 
військовослужбовців. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/shhodo-vidpustok-
dlya-
vijskovosluzhbovtsiv/ 
(дата звернення: 
15.10.2020).
Туркот О., Прокопів 
М. Заокруглення 
монет у чеках. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/zaokruglennya-
monet-u-chekah/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
Гордон І. , Туркот О. 
Зазначення 
відомостей щодо 
навчання у трудовій 
книжці. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/zaznachennya-
vidomostej-shhodo-
navchannya-u-trudovij-
knyzhtsi/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
Гордон І. , Туркот О. 
Процедура 
накладення 
адміністративних 
штрафів у сфері 
житлово-
комунального 
господарства. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/protsedura-
nakladennya-
administratyvnyh-
shtrafiv-u-sferi-
zhytlovo-komunalnogo-
gospodarstva/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
Туркот О., Філь О. 
Безкоштовний проїзд 
у маршрутках – право 
школяра. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/bezkoshtovnyj-
proyizd-u-
marshrutkah-zakon-na-
botsi-shkolyariv/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
Гордон І. , Туркот О. 
Як вирішувати 
питання з управління 
будинком в ОСББ. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/yak-vyrishuvaty-
pytannya-z-
upravlinnya-



budynkom-v-osbb/ 
(дата звернення: 
15.10.2020).
Вовк В., Туркот О. 
Зміни стосовно 
аліментів. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/zminy-stosovno-
alimentiv/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
Гордон І., Туркот О. 
Щодо часу відпочинку 
для тих, хто працює. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/shhodo-chasu-
vidpochynku-dlya-tyh-
hto-pratsyuye/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
Вовк В., Туркот О. Як 
самостійно знайти 
постачальника газу з 
низькими тарифами? 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/yak-samostijno-
znajty-postachalnyka-
gazu-z-nyzkymy-
taryfamy/
Туркот О. Перевірте 
гаманець: зміни при 
використанні готівки. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/perevirte-
gamanets-zminy-pry-
vykorystanni-gotivky/
Вовк В., Туркот О. 
Актуальні питання 
щодо зміни 
постачальника 
природного газу. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/aktualni-
pytannya-shhodo-
zminy-postachalnyka-
pryrodnogo-gazu/
Вовк В., Туркот О. 
Актуально про 
планові та аварійні 
відключення 
холодного 
водопостачання у 
Львові. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/aktualno-pro-
planovi-ta-avarijni-
vidklyuchennya-
holodnogo-
vodopostachannya-u-
lvovi/
Гордон І., Туркот О. 
Не забудьте сплатити 
податок на нерухоме 
майно відмінне від 
земельної ділянки. 



Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/ne-zabudte-
splatyty-podatok-na-
neruhome-majno-
vidminne-vid-
zemelnoyi-dilyanky/
Туркот О. Як зняти з 
реєстрації у центрі 
зайнятості трудовий 
договір з Фопом, який 
припинив свою 
діяльність. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/yak-znyaty-z-
reyestratsiyi-u-tsentri-
zajnyatosti-trudovyj-
dogovir-z-fopom-yakyj-
prypynyv-svoyu-
diyalnist/
Вовк В., Туркот О. 
Порядок зміни 
постачальника 
природного газу для 
побутових 
споживачів. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/poryadok-zminy-
postachalnyka-
pryrodnogo-gazu-dlya-
pobutovyh-
spozhyvachiv/
Туркот О. Страхові 
виплати у разі смерті 
медичних 
працівників, 
спричиненої 
коронавірусом SARS-
CoV-2. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/strahovi-vyplaty-
u-razi-smerti-
medychnyh-
pratsivnykiv-
sprychynenoyi-
koronavirusom-sars-
cov-2/
Туркот О. Обмеження 
або заборона руху 
вантажівок 
автомобільними 
дорогами. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/obmezhennya-
abo-zaborona-ruhu-
vantazhivok-
avtomobilnymy-
dorogamy/
Туркот О. Страхові 
виплати у разі 
захворювання 
медичних 
працівників, 
спричиненого 
коронавірусом SARS-
CoV-2. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi



v.ua/strahovi-vyplaty-
u-razi-zahvoryuvannya-
medychnyh-
pratsivnykiv-
sprychynenogo-
koronavirusom-sars-
cov-2/
Туркот О. Збільшення 
розміру прожиткового 
мінімуму на дітей у 
липні 2020 року. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/zbilshennya-
rozmiru-
prozhytkovogo-
minimumu-na-ditej-u-
lypni-2020-roku/
Туркот О. Виплата 
допомоги для Фопів, 
які мають дітей. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/vyplata-
dopomogy-dlya-fopiv-
yaki-mayut-ditej/
Туркот О. Гостра 
респіраторна хвороба 
COVID-19, спричинена 
коронавірусом SARS-
CoV-2, визначена 
професійним 
захворюванням. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/gostra-
respiratorna-hvoroba-
covid-19-sprychynena-
koronavirusom-sars-
cov-2-vyznachena-
profesijnym-
zahvoryuvannyam/.
Туркот О. Тільки без 
паніки. держава буде 
регулювати ціни на 
товари. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/tilky-bez-paniky-
derzhava-bude-
regulyuvaty-tsiny-na-
tovary/
Туркот О. Як 
отримати інформацію 
про судові справи? 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/yak-otrymaty-
informatsiyu-pro-
sudovi-spravy/
Туркот О.Очікуємо 
нові монети. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/ochikuyemo-novi-
monety/
Туркот О. Кредитні 
канікули для 
кредитоодержувачів. 
Об’єднання 



«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/kredytni-kanikuly-
dlya-
kredytooderzhuvachiv/
Туркот О. Щодо 
урядового 
контактного центру. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/shhodo-
uryadovogo-
kontaktnogo-tsentru/
Туркот О. Щодо осіб, 
які рухаються у 
кріслах колісних . 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/shhodo-osib-yaki-
ruhayutsya-u-krislah-
kolisnyh/
Туркот О. Щодо 
прожиткового 
мінімуму для дітей 
відповідного віку. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/shhodo-
prozhytkovogo-
minimumu-dlya-ditej-
vidpovidnogo-viku/
Туркот О. Вимоги до 
зображення особи на 
фотокартках для 
документів. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/vymogy-
zobrazhennya-osoby-
na-fotokartkah-dlya-
dokumentiv/
Туркот О. 
Відповідальність за 
недотримання правил 
дорожнього руху при 
перевезенні дітей. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/vidpovidalnist-za-
nedotrymannya-pravyl-
dorozhnogo-ruhu-pry-
perevezenni-ditej/
Туркот О. 
Нагадування про 
відповідальність за 
спалювання листя. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/nagaduvannya-
pro-vidpovidalnist-za-
spalyuvannya-lystya/
Туркот О. Як 
відреставрувати 
балкон у будинку, 
який належить до 
пам’ятки архітектури? 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-



сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/yak-
vidrestavruvaty-balkon-
u-budynku-yakyj-
nalezhyt-pam-yatky-
arhitektury/
Туркот О. Не забудьте 
перевести стрілку 
годинника. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/ne-zabudte-
perevesty-strilku-
godynnyka/
Туркот О. 
Відповідальність за 
відмову від пільгового 
перевезення 
громадян. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/vidpovidalnist-za-
vidmovu-vid-pilgovogo-
perevezennya-
gromadyan/
Туркот О. Зміни при 
сплаті судового збору. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/zminy-pry-splati-
sudovogo-zboru/
Туркот О. Що робити 
із монетами 
номіналом 1, 2, 5 коп., 
які не приймають при 
здійсненні готівкових 
розрахунків? 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/shho-robyty-iz-
monetamy-nominalom-
1-2-5-kop-yaki-ne-
pryjmayut-pry-
zdijsnenni-gotivkovyh-
rozrahunkiv/
Туркот О. 
Нагадування про 
необхідність 
увімкнення фар у 
транспортних засобах. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/nagaduvannya-
pro-neobhidnist-
uvimknennya-far-u-
transportnyh-zasobah/
Пилипець М., Туркот 
О. Запрошуємо до 
внесення інформації у 
реєстр територіальної 
громади. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/zaproshuyemo-
vnesennya-
informatsiyi-u-reyestr-
terytorialnoyi-gromad/
Горун О., Туркот О. 
Позовна давність 
щодо стягнення 



заборгованості за 
житлово-комунальні 
послуги. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/pozovna-davnist-
shhodo-styagnennya-
zaborgovanosti-za-
zhytlovo-komunalni-
poslugy/
Пилипець М., Туркот 
О. Нововведення в 
українському 
правописі. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/novovvedennya-v-
ukrayinskomu-
pravopysi/
Білак М., Туркот О. 
Правила 
добросусідства: як 
користуватись 
землею, не 
порушуючи права 
користувачів сусідніх 
ділянок. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/pravyla-
dobrosusidstva-yak-
korystuvatys-zemleyu-
ne-porushuyuchy-
prava-korystuvachiv-
susidnih-dilyanok/
Пилипець М., Туркот 
О. Особливості 
розірвання трудового 
договору. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/osoblyvosti-
rozirvannya-trudovogo-
dogovoru/

17 досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
Юрисконсульт у 
Громадському 
об’єднанні 
«Самопоміч» (у 2013 
році перейменовано у 
Громадську 
організацію 
«Об’єднання 
«Самопоміч») 2012-
2016 
Юрисконсульт у 
Політичній партії 
«Об’єднання 
«Самопоміч» 2016-
2019

Участь у конференціях 
і семінарах;
1) Туркот О. А. Щодо 
актуальності розвитку 
питань протиправного 
встановлення 
контролю над 
господарським 
товариством. 
Господарсько-правове 
та фінансово-правове 
забезпечення 



розвитку економіки 
України: Збірник тез 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. Частина 
перша (м. Донецьк, 25 
листопада 2011 року) / 
Ред. кол. М. Л. 
Шелухін, Б. В. 
Деревянко, В. В. 
Родіна. Донецьк: 
Видавничий дім 
«Кальміус», 2011. С. 
220-223.
2) Туркот О. А. 
Механізм захисту 
прав акціонерних 
товариств від 
протиправного 
встановлення 
контролю в Російській 
Федерації. Нове 
міжнародне та 
національне 
законодавство нові 
завдання юридичної 
науки: Міжнародна 
науково-практична 
конференція, м. Київ, 
16-17 лютого 2012 
року. К. : Центр 
правових наукових 
досліджень, 2012. Т. 1. 
С. 110-112.
3) Туркот О. А. Окремі 
питання досвіду 
зарубіжних країн у 
протидії 
протиправному 
встановленню 
контролю над 
акціонерним 
товариством 
(«рейдерству»). 
Актуальні питання 
державотворення в 
Україні очима 
молодих науковців: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції. 
Тернопіль, 2012. С. 
135-137.
4) Туркот О. А. 
Посягання на права 
інтелектуальної 
власності 
господарських 
товариств як частина 
«рейдерського 
плану». Актуальні 
проблеми права 
інтелектуальної 
власності: захист від 
контрафакції, 
піратства та плагіату: 
матеріали III 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (9 
жовтня 2012 р., м. 
Одеса) / за заг. ред. О. 
І. Харитонової / 
упоряд. Р. Є. Еннан, Г. 
О. Ульянова. Одеса, 
2012. С. 115-117.
5) Туркот О. А. Аналіз 
поняття та обсягу 
компетенції 
акціонерних 



товариств під час 
захисту від посягань 
на їх майно та органи 
управління. Правова 
держава: історія, 
сучасність та 
перспективи 
формування в Україні: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 16-17 
лютого 2013 р. 
Херсон: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2013. С. 100-102.
6) Туркот О. А. 
Питання захисту 
інтересів акціонерів 
державними 
органами і 
громадськими 
організаціями. 
Розвиток правової 
системи України в 
умовах сьогодення: 
міжнародна науково-
практична 
конференція, м. 
Донецьк, 16-17 лютого 
2013 р. Д.: 
Східноукраїнська 
наукова юридична 
організація, 2013. С. 
72-73.
7) Туркот О. А. Історія 
розвитку посягань на 
майно та органи 
управління 
акціонерних 
товариств: 
«рейдерство». 
Актуальні проблеми 
реформування 
земельних, 
екологічних, аграрних 
та господарських 
правовідносин: 
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 17-18 
травня 2013 року). 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2013. С. 447-450.
8) Туркот О. А. Щодо 
змін у 
відповідальності за 
протиправне 
заволодіння майном 
підприємства, 
установи, організації. 
Актуальні проблеми 
адміністративного та 
кримінального права і 
процесу: матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених (в авторській 
редакції), (Донецьк 15 
березня 2014). 
Донецьк: ООО 
«Цифровая 
типография», 2014. С 
322-323.
9) Туркот О. А. 



Процесуальні 
проблеми, які 
виникають при 
вирішенні справ щодо 
захисту від 
протиправного 
заволодіння майном 
підприємства, 
установи, організації. 
Правове регулювання 
суспільних відносин в 
умовах демократизації 
Української держави: 
матеріали IV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (2014 р., 
м. Київ) / Укладачі: І. 
П. Голосніченко, В. Ю. 
Пряміцин. С. 227-229.
10) Туркот О. А. Щодо 
судового захисту 
акціонерних 
товариств, які зазнали 
посягань на їх майно 
та органи управління. 
Право, суспільство і 
держава: форми 
взаємодії: матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Київ, 16-17 
січня 2015 р. К.: Центр 
правових наукових 
досліджень, 2015. С. 
34-36.
11) Туркот О. А. 
Забезпечення 
державою захисту 
акціонерних 
товариств від посягань 
на їх майно та органи 
управління. 
Реформування 
національного та 
міжнародного права: 
перспективи та 
пріоритети: матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Одеса, 
Україна, 23-24 січня 
2015 р.). Одеса: ГО 
«Причорноморська 
фундація права», 
2015. С. 46-48.
12) Туркот О. А. 
Вдосконалення 
корпоративного 
законодавства як 
основна передумова 
залучення інвесторів. 
Правове забезпечення 
економічного 
розвитку та 
екологічної безпеки 
суспільства: матеріали 
Всеукраїнської 
науково - практичної 
конференції, 
присвяченої 50-ій 
річниці створення 
Донецького 
національного 
університету та 30-ій 
річниці створення 
кафедри 
господарського права 
Донецького 
національного 
університету (14−15 
травня 2015 р.) / 
Донецький 



національний 
університет; за заг. 
ред. проф., д-ра юрид. 
наук Бобкової А. Г. - 
Вінниця : ДонНУ, 
2015. С. 153-155.
13) Туркот О. А. 
Напрями захисту 
акціонерних 
товариств з часткою 
державного майна від 
посягань на їх майно 
та органи управління. 
Актуальні проблеми 
правового 
забезпечення 
господарської 
діяльності в Україні : 
матеріали круглого 
столу; м. Харків, 12 
березня 2015 р. Харків 
: ХНУВС, 2015. С. 190-
192.
14) Туркот О. А. 
Господарський кодекс 
України як основа 
захисту суб’єктів 
господарювання від 
посягань на їх органи 
управління та майно. 
10 років застосування 
Господарського 
кодексу України: 
сучасний стан та 
перспективи 
вдосконалення 
кодифікації: зб. 
доповідей наук.-
практ. конф. (14 
листоп. 2014 р., м. 
Київ) / голова ред. 
кол. О.П. 
Подцерковний. Одеса: 
Юридична література, 
2014. С. 156-158.
15) Туркот О. А. Щодо 
вдосконалення 
господарського 
законодавства 
відповідно до вимог 
Євросоюзу. Проблеми 
розвитку науки 
господарського права і 
вдосконалення 
господарського 
законодавства: 
матеріали Круглого 
столу (м. Київ, 4 
грудня 2015 р.) К. : 
Вид-во Ліра-К, 2015. 
С. 210-212.
16) Туркот О. А. Щодо 
реалізації стратегії 
підвищення 
ефективності 
діяльності суб’єктів 
господарювання 
державного сектору 
економіки. 
Господарсько – 
правове забезпечення 
управління об’єктами 
державної власності: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(м. Вінниця, 22-26 
лютого 2016 р.) / наук. 
ред. А.Г. Бобкова, А.М. 
Захарченко; 



Донецький 
національний 
університет. 
Маріуполь: ПрАТ 
«Газета 
«Приазовський 
робочий», 2016. С. 115-
119.
17) Туркот О. А. Щодо 
окремих аспектів 
розгляду спорів у 
адміністративних 
судах. 
Адміністративне 
право і процес: 
історія, сучасність, 
перспективи 
розвитку: матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Кривий Ріг, 25 
березня 2016 року). 
Кривий Ріг: 
Донецький 
юридичний інститут 
МВС України, 2016. С. 
221-223.
18) Туркот О. А. Щодо 
рейдерських посягань 
на нерухоме майно 
суб’єктів 
господарювання. 
П’ятнадцяті осінні 
юридичні читання 
«Актуальні проблеми 
юридичної науки»: 
збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції (м. 
Хмельницький, 21-22 
жовтня 2016 року): [у 
2-х частинах.]. 
Частина перша. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2016. С. 157-159.
19) Туркот О. А. Щодо 
захисту суб’єктів 
господарювання від 
«рейдерів» при 
здійснення реєстрації 
майна. Актуальні 
проблеми цивільного 
та господарського 
права: матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Кривий Ріг, 07 жовтня 
2016 р.). Кривий Ріг : 
Донецький 
юридичний інститут 
МВС України, 2016. С. 
123–125.
20) Туркот О. А. Щодо 
вдосконалення 
порядку реєстрації 
суб’єктів 
господарювання. 
Теоретико-прикладні 
проблеми правового 
регулювання в 
Україні: тези 
регіональної науково-
практичної 
конференції (16 грудні 
2016 року) / упор. В.К. 
Грищук. Львів: 



ЛьвДУВС, 2016. С. 
452-454.
21) Рурак В.С., Туркот 
О. А. Вдосконалення 
електронного 
урядування при 
здійсненні 
реєстраційних дій. 
Правовий режим 
державних реєстрів та 
їх роль у здійсненні 
господарської 
діяльності: науково-
практичний семінар 
(21 квітня 2017 року). 
Львів: ЛьвДУВС, 2017. 
С. 53-55.
22) Смолин Г. В., 
Туркот О. А. Реформа 
децентралізації у 
сфері надання 
адміністративних 
послуг. Правовий 
режим державних 
реєстрів та їх роль у 
здійсненні 
господарської 
діяльності: науково-
практичний семінар 
(21 квітня 2017 року). 
Львів: ЛьвДУВС, 2017. 
С. 57-60.
23) Рурак В.С., Туркот 
О.А. Щодо поняття та 
структури майна 
акціонерного 
товариства. 
Міжгалузеві зв’язки 
цивільного, 
господарського та 
трудового права: 
збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Кривий Ріг, 28 
вересня 2017 р.). 
Кривий Ріг: 
Донецький 
юридичний інститут 
МВС України, 2017. С. 
235-239.
24) Смолин Г. В., 
Туркот О. А. До 
питання 
вдосконалення 
законодавства про 
державну реєстрацію. 
Шістнадцяті осінні 
юридичні читання 
«Актуальні проблеми 
юридичної науки»: 
збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції (м. 
Хмельницький, 20-21 
жовтня 2017 року): [у 
2-х част.]. Частина 
перша. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
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розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 
212 с.
4.  Фінанси, 
банківська справа та 
страхування. Вступ до 
фаху. Навч. Посібник 
під загальною 
редакцією Грицини 
О.В. Львів, 2016. 380с.
5. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села: 
колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 354-
440.
6. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села / 
колективна 
монографія за заг.ред 
О.В.Грицини. Львів. 
2019 р. 215с.

.5 участь у 
міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
1. Міжнародний 
науково-
дослідницький проект 
співпраці «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 
perspektivy rozvoja» з 



реалізації частини 
цього проекту на тему 
«Транскордонне 
співробітництво як 
вектор розвитку 
малого та середнього 
бізнесу України з 
країнами V-4».

8. виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
2018р. за темою:" 
Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку ФГ "Смолин" 
Яворівського району 
Львівської області. 
2. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
жовтень 2018р.) за 
темою «Аналіз 
інвестиційної 
привабливості 
Підберізцівської 
сільської ради ОТГ.
3. Секретар наукового 
фахового видання 
“Вісник ЛНАУ. 
Економіка АПК”, що 
входить в міжнародну 
наукометричну базу 
Index Copernicus

13. наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Банківська система. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 



«Бакалавр»
2. Фінанси 
підприємств. 
Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності  072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
3. Фінанси 
підприємств. Робочий 
зошит для виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
4. Історія  фінансової 
науки. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
5. Банківська справа. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»

14. керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групо; керівництво 



студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонатах України; 
виконання обов`язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов`язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування».
2. Стецюк О. – ІІ місце 
у конкурсі наукових 
робіт в проекті 
"Scholarship в Україні"
3. Диплом І ступеня за 
перемогу у 
Всеукраїнському 
конкурсі бізнес-планів 
підприємницької 
діяльності (ст. гр. Фін-
22сп Коготюк І.М.)
4. Диплом ІІ ступеня 
за перемогу у 
Всеукраїнському 
конкурсі бізнес-планів 
підприємницької 
діяльності (ст. гр. Фін-
22сп Миколаїв С.Я.)

15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій:
1. Синявська Л.В., 
Агрес О.Г. 



Вдосконалення 
механізму 
горизонтального 
вирівнювання 
місцевих бюджетів. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок : за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва (Львів, 2019). 
Вип.19. Львів. нац. 
аргар. ун-т, 2019. С. 32 
(0,1 друк.арк.)
2. Агрес О.Г. Бізнес-
план з виробництва та 
реалізації продукції 
бджільництва 
використовуючи 
мобільний павільйон 
/ А.В. Колодій, О.Б. 
Садура / Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями : за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина. / Ліга-
Прес, Львів, 2019. C. 
3. Агрес О.Г. Бізнес-
план з вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві / 
О.В.Шолудько, 
Г.В.Марків, 
Г.В.Східницька, 
А.В.Колодій, / Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями : за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина. / Ліга-
Прес, Львів, 2018. C. 
77-100.
4. Бізнес-план з 
вирощування цесарок 
у фермерському 
господарстві. (Колодій 
А.В., Агрес О.Г., 
Томашевський Ю.М.) 
5. Синявська Л.В., 
Агрес О.Г. 
Організаційні 
чинники в системі 
управління 
фінансовими 
ресурсами 
підприємств 
аграрного сектору. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок : за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва (Львів, 2019). 
Вип.19. Львів. нац. 
аргар. ун-т, 2019. С. 
49-50 (0,1 друк.арк.)
6. Садура О.Б., Агрес 
О.Г. Організаційні 
чинники в системі 
управління 
фінансовими 
ресурсами 
підприємств 
аграрного сектору. 
Вчені Львівського 



національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок : за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва (Львів, 2018). 
Вип.18. Львів. нац. 
аргар. ун-т, 2018. С. 
49-50 (0,1 друк.арк.)
18. наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування 
страхових компаній, 
управління 
Пенсійного фонду 
Львівської області, 
аграрних 
підприємств, розробка 
бізнес-планів.
Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
2018р. за темою:" 
Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку ФГ "Смолин" 
Яворівського району 
Львівської області. 
Марків Г.В., 
Східницька Г.В., 
Колодій А.В., Агрес 
О.Г.. Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів. 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями : за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина. (Львів, 
2018). Ліга-Прес, 
2018. C. 127-134 (0,4 
друк.арк.).
Бізнес-план з 
виробництва та 
реалізації продукції 
бджільництва 
використовуючи 
мобільний павільйон. 
Розробники: Агрес 
О.Г., Колодій А.В., 
Садура О.Б.

109928 Тофан Іван 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  
Бухгалтерськи

й облік, 
контроль і 

аналіз 
господарської 
діяльності в 
сільському 

господарстві, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 008971, 

виданий 

21 Податкова 
справа та 
податкова 
система 
України

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
21 рік.
4. Підвищення 
кваліфікації:
1. Львівський 
національний 
університет 
ім.І.Франка, кафедра 
фінансів, грошового 
обігу та кредиту, 
«Порядок 
адміністрування 
податкових і митних 
платежів», Довідка № 
1641-В, 16.04. 2015 
2.Старопольська Вища 
школа в м Кельце  



13.12.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010243, 
виданий 

17.02.2005

10.05. 2016 до 
11.11.2016 року. 
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2.наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1 наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection; 

1. Тофан І. М. 
Проблематика 
адміністрування 
податку на нерухоме 
майно відмінне від 
земельної ділянки в 
Україні / І. М. Тофан, 
О. Г. Агрес, Т.О. 
Шматковська // 
Науковий вісник 
Полісся. – 2017. – № 3 
(11), Ч.3, с.148-153 – 
Web of Science Core 
Collection

2.2 наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України;

1. Тофан І.М., 
Оподаткування 
заробітної плати: 
досвід Польщі та 
перспективи для 
України. / Синявська 
Л.В.// Економічний 
вісник НГУ. 2019. № 3 
С. 170-180. (0,6 
друк.арк.)
2. П.Т. Саблук, І,М., 
Тофан. Оцінка 
модернізації 
фундаментальних 
засад діяльності 
податкової служби / 
Саблук П.Т., Тофан 
І.М. / / Економіка 
АПК. - 2014. - № 4. - с. 
38-43.
3. Тофан І.М. 
Перспективи 
платників єдиного 
податку / І.М. Тофан 
// Науковий журнал 
«Бізнес Інформ» – 
№3’2014г,(434).Х.
4. Грицина О.В 
Аграрне страхування: 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
/ О.В. Грицина, О.В. 
Шолудько, І.М. Тофан 
/ Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК.– 



2015.– №22 (1).– С.84-
92.
5. Липчук В. В. 
Страховий ринок 
Польщі: стан та 
тенденції / В. В. 
Липчук, І. М. Тофан // 
Фінанси України. - 
2017. - № 7. - C. 91-101.
6. Тофан І. М. 
Проблематика 
адміністрування 
податку на нерухоме 
майно відмінне від 
земельної ділянки в 
Україні / І. М. Тофан, 
О. Г. Агрес, Т.О. 
Шматковська // 
Науковий вісник 
Полісся. – 2017. – № 3 
(11), Ч.3, с.148-153
7. Тофан І.М. 
Теоретичні підходи до 
формування стратегії 
оподаткування / І.М. 
Тофан. // Аграрна 
економіка. Науковий 
журнал ЛНАУ. 2017.- 
Т.10, №1-2.- С.14-21.

2.3 наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії; 

1. Податкова система. 
Підручник.  2 
видання. / С.М. 
Онисько , І.М. Тофан, 
О.В. Грицина 
Львів:»Магнолія 
Плюс», 2005. – 336с.
2. Податкова система: 
Підручник / С.М. 
Онисько, І.М. Тофан, 
О.В. Грицина. Львів:» 
Магнолія-2006», 2013. 
– 351с.
3. Ціновий та 
ринковий моніторинг 
в АПК: проблеми та 
перспективи. 
Монографія / Черевко 
Г.В, Тофан І.М, 
Романюк Ю.П // – 
Львів. Видавничо-
поліграфічний відділ 
ЛвЦНТІ. – 2001. 152с. 
4. Ринкова 
трансформація 
економіки АПК : кол. 
монографія у 4 ч. /за 
ред. П.Т.Саблука, 
В.Я.Амбросова, 
Г.Є.Мазнєва. Ч.3 : 
Фінансово-кредитна 
система / Ін-т аграр. 
економіки УААН, 
Харк. держ. техн. ун-т 
сіл. госп-ва. - К. : ІАЕ 
УААН, 2002. С.179-
182.
5. Система 
оподаткування в 
сільському 
господарстві та шляхи 
їх вдосконалення 
//Аграрна політика в 
умовах ринкової 
трансформації 



економіки АПК 
України / За заг. ред. 
П.С. Березівського 
Кол. Львів: 
Львівський 
державний аграрний 
університет, 2006. 
с.460-462.
6. Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 
західного регіону 
України: колективна 
монографія / за 
заг.ред. П.С. 
Березівського. - Львів: 
Український 
бестселлер, 2011. - 688 
с.
7. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 
212 с.
8. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села: 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я. С. Янишин. - 
Львів, 2016.- С. 354-
440.
9. N.Kudla. I.Тofan. 
Rola obszarow 
chronionych w rozwoju 
ruchu turystycznego na 
ukrainie. “Rola 
obszarow chronionych 
w rozwoju edukacji, 
turystyki I gospodarki”. 
Wydawnictwo FREL, 
Warszawa 2014 – 
pp.195-204.

2.13 наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування; 
1. "Фінанси, банківська 
справа та 
страхування.” Вступ 
до фаху. Навч. 



посібник / За заг.ред. 
Грицини О.В. - Львів, 
2016. 380с.
2. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами заочної 
форми навчання 
«Фінансова 
діяльність» .Львів 
2018 – 12с
3. Робочий зошит з 
дисципліни 
«Податкова система 
України» для 
студентів ОС Бакалавр 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування». Львів. – 
2019 -22с.
4. 
2.14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком;

Уханич Роман – 
переможець конкурсу 
наукових робіт з 
«Економіки 
сільського 
господарства і АПК» – 
Диплом I ступеня, 
УНУС, Умань – 2013р.
Канюк Наталія – 
переможець олімпіади 
з Податкової системи 
України – Диплом III 
ступеня, УДФС 
України, Ірпінь, 2015 
р.
Прихідько Богдан – 
переможець олімпіади 
з Податкової системи 
України – Диплом III 
ступеня, ТНЕУ, 2017 р.
Столяр Роксана – 
переможець олімпіади 
з Податкової системи 
України – Диплом IV 
ступеня, ТНЕУ, 2019 р.
Член журі:
1.II етапу 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Податкова система 
України», УДФС, 
Ірпінь 2015 р.
2. II етапу 



Всеукраїнської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Податкова система 
України», УДФС, 
Ірпінь, 2016 р.
3. II етапу 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Податкова система 
України», ТНЕУ, 
2017р.
4. Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
2014-2016 роки 
Податкова та 
банківська справа»

2.17 досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років;
1. Провідний 
спеціаліст фінансово-
бухгалтерського 
відділу Головного 
управління АПК 
Львівської ОДА, 1993-
1997рр.
2. Начальник 
операційного сектору 
Шевченківського 
Відділення 
Державного 
Казначейства у 
Львівській області, 
1997-1999 рр. 

2.18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років;
- Наукове-практичне 
консультування 
сільськогосподарських 
товаровиробників з 
питань оподаткування 
– конференц-зал 
ринку «Шувар». 2015 
- 2017 р.
- Міжнародний форум 
під егідою ООН. 
Агропорт-2017. 
Виступ - Існуюча 
система 
оподаткування та 
ефективність і 
конкурентноспромож
ність с.г.виробництва.
- 
Сільськогосподарськи
й експерт-дорадник з 
питань оподаткування  
(кваліфікаційне 
свідоцтво 
№___1_____ від 
04.07.2007 року)

61251 Содома 
Руслана 
Іванівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 
Львівська 

комерційна 
академія, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

050105 
Банківська 

справа, 

10 Економіка 
підприємства і 
міжнародна 
економіка

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
10 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
Старопольська Школа 
Вища, м. Кельце, 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 028101, 
виданий 

28.04.2015, 
Атестат 

доцента AД 
001935, 
виданий 

05.03.2019

Польща. Міжнародне 
наукове стажування 
протягом 11.05.2017 – 
14.11.2017 . Сертифікат 
від 20.11.2017р.
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:

Відповідність 
кадровим вимогам:
Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:

h-індекс 1 (Scopus); h-
індекс 2 (Web of 
Science)
ORCID 0000-0002-
5020-6440 
ResearcherID Х-3004-
2019

1. Syniavska L., 
Grytsyna O., Cherevko 
H., Sholudko O., 
Sodoma  R. (2020) 
Direct Taxation of 
Agricultural 
Enterprises. 
International Journal of 
Recent Technology and 
Engineering (IJRTE), 
Volume-8 Issue-5, 
January 2020, Volume-
9 Issue-2, July 2020. р. 
303-307.
URL: 
https://www.ijrte.org/d
ownload/volume-9-
issue-2/ 
DOI:10.35940/ijrte.B33
73.079220
2. Yanyshyn Ya., 
Sodoma R., Markiv G., 
Lipych L., Shmatkovska 
T., Shidnytzka G. 
(2020). Economic  
efficiency of the nuts 
complex  business  in 
the agriculture of 
Ukraine. Scientific 
Papers Series 
“Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development“ 
Volume 20, Issue 
2/2020. p. 531-536. 
http://managementjour
nal.usamv.ro/pdf/vol.2
0_2/volume_20_2_20
20.pdf
3. Yanyshyn Ya., 
Sodoma R., Markiv G., 
Lipych L., Shmatkovska 
T., Shidnytzka G. 
(2020). Economic  
efficiency of the nuts 
complex  business  in 
the agriculture of 
Ukraine.. The 
International 
Conference ”Agriculture 
for Life, Life for 
Agriculture” June 4 ‒ 6, 



2020. 
http://agricultureforlife
.usamv.ro/
4. Yakubiv V., Sodoma 
R., Shmatkovska T., 
Dziamulych M., 
Brodska I. (2020) 
Digitalization of 
Payment Systems in 
Ukraine. International 
Journal of Recent 
Technology and 
Engineering (IJRTE), 
Volume-8 Issue-5, 
January 2020, р.4590-
4596
URL: 
https://www.ijrte.org/w
p-
content/uploads/paper
s/v8i5/E6814018520.pd
f 
5. Sodoma R., Hrytsyna 
O., Yakubiv V.,Pavlikha 
N., Shmatkovska T.,  
Tsymbaliuk I., Marcus 
O., Brodska I. (2019) 
Development of 
electronic banking: A 
case study of Ukraine. 
Entrepreneurship and 
Sustainability Issues . 
Entrepreneurship and 
Sustainability Center, 
2019. vol. 7, issue 1, , pp 
219-232. 
Doi:10.9770/jesi.2019.7.
1(17)
URL:https://jssidoi.org
/jesi/uploads/issues/En
trepreneurship_and_S
ustainability_Issues_Vo
l7_No1_print.pdf  
Sodoma R., Agres O., 
Havryliuk O., Melnyk K. 
Innovation and 
investment 
development of 
Ukrainian industry. 
Financial and credit 
activity: problems of 
theory and practice. Vol 
1, No 28 (2019). P. 225-
233 Doi: 
10.18371/fcaptp.vli28.16
1882  
 URL:  
http://fkd.org.ua/articl
e/view/161882l 
6. Sodoma R. 
Shidnytska G., Shvarok 
A.,  Shmatkovska T.,  
Zurakovska I. 
Reculiarities of agrarian 
receipts as a modern 
financial tool Economic 
annals- XXI. 2018. № 
169 (1-2). Р. 46-49.  
Doi: 10.21003/ea.V169-
09 
URL: 
http://soskin.info/en/e
a/2018/169-1-
2/Economic-Annals-
contents-V169-09. 
7. Agres O., Sodoma R., 
Sadura O. Realities and 
prospects of Ukraine 
banking system. 
Financial and credit 
activity: problems of 



theory and practice. Vol 
2, No 23 (2017). P. 17-
23 Doi: 
10.18371/fcaptp.v2i23.1
21032
 URL: 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/121032 
8. Онисько С. М, 
Содома Р. І. Тенденції 
розвитку 
кредитування 
сільськогосподарських 
підприємств банками. 
Актуальні проблеми 
економіки : наук. 
екон. журнал. – К. : 
Національна академія 
управління, 2011. – 
№8(122) – С. 313–319 

2. наявність не менше 
п`яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку фахових 
видань України:
1. Содома Р. І. 
Парадигми сучасного 
стану кредитування 
діяльності аграрних 
підприємств / С. М. 
Онисько, І. І. Грубінка, 
Р. І. Содома / Аграрна 
економіка: науковий 
журнал ЛНАУ –Львів 
– 2015.– Т.8, №1-2, С. 
31-38
2. Содома Р. І. 
Концепція розвитку 
кредитування як 
фінансове джерело 
інноваційного 
розвитку сільського 
господарства / Г. В. 
Східницька, Р. І. 
Содома /  "Сталий 
розвиток економіки" / 
" Sustainable 
development of 
economy ": наук.-
вироб. журнал. – Т.: 
СМП «ТАЙП» – 2016.  
– №3 (32) –С. 209-215
3. Содома Р. І. Содома 
Р. І. Аграрна розписка 
як альтернативний 
механізм 
кредитування 
агропідприємств / Р. І. 
Содома, Г. В. 
Східницька / Облік і 
фінанси. 2017. №3 
(77). С. 112-118.
4. Содома Р. І. Аграрні 
розписки в Україні, як 
сучасний інструмент 
фінансування 
аграрного сектора 
держави / Р. І. Содома 
/ Аграрна економіка: 
науковий журнал 
ЛНАУ –Львів – 2017. – 
Т.8, №3-4, С. 31-38
5. Содома Р. І. 
Оптимізація процесу 
управління 
фінансовими 
ресурсами суб’єктів 
господарювання / Г. 
В. Східницька, Р. І. 



Содома / Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
економіка АПК.  – 
Львів : ЛНАУ, 2018 
№25. С. 124-131.
6. Содома Р. І. Аналіз 
концепції розвитку 
фермерських 
господарств та 
сільськогосподарської 
кооперації на 2018-
2020 роки / Г. В. 
Марків, Р. І. Содома / 
Аграрна економіка: 
науковий журнал 
ЛНАУ –Львів – 2018. 
– Т.10, №3-4, С. 31-38 
7. Содома Р. І. , 
Східницька Г. В., 
Марків Г. В., 
Шматковська Т. В. 
Інноваційний проект 
з електронного 
банкінгу / Р. І. 
Содома, Г. В. 
Східницька, Г. В. 
Марків, Шматковська 
Т. В. / Вісник ЛНАУ, 
2019 с., №26(1), С. 85-
91.

 3 наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії; 
1.  Содома Р. І. Ковалів 
В.М., Кордоба О. М., 
Грубінка І.І., 
Поршнєва І.Б. 
Вдосконалення 
кредитних відносин 
між 
сільськогосподарськи
ми підприємствами і 
банками. 
Організаційно 
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної  
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України: колективна 
монографія/ за ред. 
П.С. Березівського. – 
Львів: Український 
бестселер, 2011. – с. 
547-555.
2. Содома  Р. І. 
Кредитні відносини 
аграрних підприємств 
з банками /  С. М. 
Онисько, Р. І. Содома  
/  Монографія. Львів: 
Ліга-Прес, 2015. – 
205с. 
3. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 



212 с.
4. Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Вступ до фаху Навч. 
Посібник під 
загальною редакцією 
Грицини О.В. Львів, 
2016. 380с.
5. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села: 
колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 354-
440.
6. Sodoma R. 
Formation of 
competitive strategies 
of business entities in a 
changing market 
environment / R. 
Sodoma / Collective 
monograph : Edited by: 
Khudolei Veronika 
Doctor of Science 
(Economics), Professor 
Ponomarenko Tetiana 
Doctor of Science 
(Economics) / OKTAN 
PRINT s.r.o., Prague, 
2019 S. 448-456.
7. Збірник бізнес-
планів з 
рекомендаціями / Я.С. 
Янишин, Н.С. Хмиз, 
Г.В. Брик, Г.В. Марків: 
за заг.ред. Я.С. 
Янишина. - 2 –ге 
вид.перероб. і допов.- 
Львів: Ліга-Прес, 
2018. – 445 с. 
8. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села / 
колективна 
монографія за заг.ред 
О. В. Грицини, 2019 р. 
200 с.

5 участь у 
міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»; 
Участь в 
міжнародному 
науково-
дослідницькому 
проєкті «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 
perspektivy rozvoja» з 



реалізації частини 
цього проекту на тему 
«Cross-border 
cooperation with V-4 
countries as vector of 
development of small 
and medium business 
in Ukraine» протягом 
2016-2017 рр та 2019 
р.
Учасники: Vysoká 
škola ekonómie a 
manažmentu verejnej 
správy v Bratislave 
(SR); Slovak Academy 
of Agricultural Science; 
ALMAMER – Szkoła 
Wyższa Warszawa (PL); 
Institut manažerske 
ekonomie o.s. 
Litoměřice (CZ); 
Mukachevo State 
University (UA); 
Academy of Municipal 
Management (UA); Lviv 
National Agrarian 
University (UA). 
Problems of 
implementation of 
information 
technologies in the 
economy of V-4 
countries: scientific 
works.  Bratislava, 
2019.  С. 192-199.

8 виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1. Розробка методики 
аналізу фінансового 
стану 
сільськогосподарських 
підприємств на основі 
фінансової звітності та 
визначення 
ймовірності 
банкрутства 
сільськогосподарських 
формувань різних 
організаційно-
правових форм 
Пустомитівського 
району Львівської 
області.  
(Госпдоговірна 
тематика 2017 року).
2. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку ФГ 
«Смолин» 
Яворівського району 
Львівської області 
(здійснено оцінку 
кредитоспроможності 



ФГ «Смолин» за 
бальною методикою 
розрахунку) 
(Госпдоговірна 
тематика з 1 березня 
2018 по 1 квітня 2018, 
кошторисна вартість 
10000 грн).
3. Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, що входить 
до міжнародних 
наукометричних баз 
(Index Copernicus) – 
Вісник ЛНАУ 
«Економіка АПК».

12 наявність не менше 
п`яти авторських 
свідоцтв та/або 
патентів загальною 
кількістю два 
досягнення; 
1. Міністерство 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України. Свідоцтво 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір №88046 Стаття 
«Reculiarities of 
agrarian receipts as a 
modern financial tool» 
Автори: Содома 
Руслана Іванівна, 
Східницька Галина 
Володимирівна, 
Шворак Анатолій 
Максимович, 
Шматковська Тетяна 
Олександрівна, 
Жураковська Ірина 
Володимирівна. Твір 
оприлюднено. 
Опублікування: 
Ruslana  Sodoma, 
Galina Skhidnytskа, 
Anatoliy Shvorak, 
Tetiana Shmatkovska, 
Iryna Zhurakovska 
Reculiarities of agrarian 
receipts as a modern 
financial tool // 
Economic annals- XXI.- 
2018.- № 169 (1-2). Р. 
46-49

13 наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування; 
1 Содома Р.І. 
Банківська система і 
банківські операції: 
методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 



вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету ОС 
«Бакалавр»  
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування». 
Дубляни: ЛНАУ, 2016. 
–39 с
2 Содома Р.І., Марків 
Г. В. Безпека 
банківської діяльності 
: методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робі та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування». 
Дубляни: ЛНАУ, 2018. 
– 28 с.
3 Содома Р.І., Янишин 
Я. С. Фінансовий 
моніторинг: 
методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування»» ОС 
«Бакалавр». Дубляни: 
ЛНАУ, 2019. – 28 с.

14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групо; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 



організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонатах України; 
виконання обов`язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов`язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;

1. Содома Р. І. 
Фінансова 
грамотність. Фонд 
гарантування вкладів 
фізичних осіб, (м. 
Київ)
Студенти:  Громик Н., 
Заплатинська М. 
Пройшли у ІІ тур 5 
квітня 2019 р.(І місце)
2. Содома Р. І. 
Всеукраїнський 
онлайн-хакатон з 
фінансової 
грамотності. 
Національний банк 
України, CSR Ukraine, 
(м. Київ) 
Студенти: Громик Н., 
Ілик Н., Векляк 
В.,Тимків І., Столяр 
Р.,Ящук М. Пройшли 
у ІІ етап 24 квітня 2019 
року (І місце) 

15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій; 

1. Перспективи 
навчання у 
Львівському 
національному 
аграрному 
університеті за 
спеціальністю 
«Фінанси і кредит». 



Газета Відродження. 
Жовква - 2014 р.
2. XVІI Міжнародний 
економічний форум 
„Львівщина – 
локомотив 
промислової 
революції в Україніˮ - 
Львів, 26-27 жовтня 
2017 року. 
Університетські Вісті 
ЛНАУ. 2017 р.
3. VІІ Міжнародна 
агропромислова 
виставка та форум  з 
розвитку фермерства 
«AGROPORT West Lviv 
2018». 
Університетські Вісті 
ЛНАУ. 2018 р.
4. Практична 
підготовка студентів 
на філії кафедри 
фінансів, банківської 
справи та страхування 
–  ПАТ «Кредобанк». 
Університетські Вісті 
ЛНАУ. 2019 р.
5. Нагородження 
переможців II 
конкурсу студентських 
відео-робіт на тему 
«Фінансова 
грамотність». 
Університетські Вісті 
ЛНАУ. 2019 р.
6. Всеукраїнському 
онлайн-хакатоні з 
фінансової 
грамотності 
«Грошофаги та як їх 
приборкати?». 
Університетські Вісті 
ЛНАУ. 2019 р.
7. Впровадження 
європейських підходів 
до банківського 
регулювання та 
нагляду в Україні. 
Університетські Вісті 
ЛНАУ. 2019 р.
8. Содома Р. І. 
Вдосконалення 
лізингових операцій у 
інтегрованих 
структурах / Г. В. 
Східницька, Р. І. 
Содома / Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред.. 
В.В. Снітинського, І. Б. 
Яців. Вип.17 . Львів: 
ЛНАУ, 2017. С.92.
9. Марків Г. В., 
Східницька Г. В., 
Содома Р. І. Бізнес-
план вирощування 
волоського горіха. 
Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок: за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва.(Львів: ЛНАУ. 
2019. С. 78.

18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 



не менше двох років;
1.    Наукове 
консультування 
комерційного банку 
ПАТ АКБ «Львів» 
щодо оцінки 
кредитоспроможності 
позичальника за 
бальною методикою 
розрахунку 
інтегрального 
показника.
3.   Надання 
консультацій з: 
пільгового 
кредитування 
виробників 
сільськогосподарської 
продукції, 
оподаткування 
товаровиробників 
податком на додану 
вартість у контексті 
спеціального режиму 
оподаткування ННДЦ 
ЛНАУ.
4. Консультування 
комерційного банку 
ПАТ «Кредобанк» 
щодо безпеки 
банківської діяльності
5. Надання 
консультацій 
страховій компанії 
ПАТ СК «Граве 
Україна» щодо оцінки  
діяльності страхової 
компанії протягом 
останніх років.
6. Наукове 
консультування 
Інституту сільського 
господарства 
Карпатського регіону 
НААН України щодо 
надання допомоги 
фінансовому відділу в 
питаннях 
правильності 
складання фінансової 
та податкової 
звітності.
7.  Содома Р. І. 
Вирощування індиків 
/ І. М. Тофан, Р. І. 
Содома / Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями: за 
заг. ред. Я.С.Янишина. 
/ Ліга-Прес, Львів, 
2018. С.86-96. 
10. Содома Р. І. 
Вирощування 
волоського горіха / Г. 
В. Марків, Г. В. 
Східницька, Р. І. 
Содома / Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями: за 
заг. ред. Я.С.Янишина. 
/ Ліга-Прес, Львів, 
2019. С.76-85. 

285247 Фединець 
Василь 
Олексійович

В.о.профес
ор, 
Сумісництв
о

Економічний Диплом 
доктора наук 
ДД 001894, 

виданий 
28.03.2013, 

Диплом 

28 Інформаційні 
системи в 
галузі

1. Основне місце 
роботи – Львівська 
політехніка.
2.  Доктор технічних 
наук. 
3. Стаж науково- 



кандидата наук 
TH 100741, 

виданий 
08.07.1987, 

Атестат 
доцента ДЦ 

0003592, 
виданий 

23.04.1996

педагогічної роботи – 
28 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
ТзОВ «Техприлад»  
01.10.2018 - 01.12.2018 
р, програма 
стажування по 
дисциплінах: 
«Автоматизація 
виробничих 
процесів», «Теорія 
інформації»  і  звіт 
про підвищення 
кваліфікації. Довідка 
№1 від 03.12. 2018 р
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:

2.Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.  L.V. Lesovoi, V.O. 
Fedynets, V.A. Kuzyk. 
Equation uncertainty 
adjustment of the gas 
flow measurement 
results with flowmeters 
with standard orifice 
plates // Journal of 
Hydrocarbon Power 
Engineering. Vol. 1, 
Issue 2. – 2014. p. 108-
114.
2.  Фединець В.О.. 
Визначення 
параметрів 
витратоміра 
оптимального за 
точністю 
вимірювання витрати 
природного газу / 
Лесовой Л.В., 
Фединець В.О., Кузик 
В.А., Чабан Б.І. // 
Метрологія та 
прилади.– Харків: 
Вид-тво ВКФ “Фавор“, 
2015. - №2 (52) . - С. 
15-23.
3.  Фединець В.О.. 
Визначення 
коефіцієнтів впливу 
при розрахунку 
невизначеності 
результату 
вимірювання витрати 
газу витратоміром з 
діафрагмою / Лесовой 
Л.В., Фединець В.О., 
Кузик В.А. // Вісн. 
НТУУ “КПІ”. Сер. 
Приладобудування. – 
2015. – Вип. 49(1). – С. 
5-13.
4.  Фединець В.О. 
Вимірювальний 
перетворювач 
теплофізичних 
властивостей рідин / 
Васильківський І.С., 
Фединець В.О., Юсик 
Я.П. // Науковий 
вісник Національного 
лісотехнічного 
Університету України. 
’’Випуск 26.7, 2016.- 
С.357-363. 



5.  Vasyl Fedynets. 
Optimization of Gas 
Dynamical Subsystem 
of Transducers for 
Measure-ment of Gas 
Flow Temperature / 
Vasyl Fedynets, Ihor 
Vasylkivskyi, Yaroslav 
Yusyk // Energy 
Engineering End 
Control System - V.2- 
№2. –2016 P. 43 – 48. 
6.  Vasyl Fedynets. 
Research and Analysis 
jf Rapidly Changing Gas 
Flow Temperatures 
Measurement Methods 
/ Vasyl Fedynets, 
Leonid Lesovoi, Bohdan 
Chaban// Energy 
Engineering End 
Control System - V.3- 
№1. –20117 P. 29 – 36. 
 Фединець В.О. 
Вимірювальний 
перетворювач 
температуропровіднос
ті рідин / 
Васильківський І.С., 
Фединець В.О., Юсик 
Я.П. // Науковий 
вісник Національного 
лісотехнічного 
Університету України. 
Т.27, № 9, 2017.- С.99-
103. 
7.  Фединець В.О. 
Вимірювання 
теплопро-відності 
листових мате-ріалів з 
урахуванням 
контактних теплових 
опорів / 
Васильківський І.С., 
Фединець В.О., Юсик 
Я.П. // Науковий 
вісник Національного 
лісотехнічного 
Університету України. 
Т.28, № 5, 2018.- 
С.106-110. 
8.  Фединець В.О. 
Особливості 
вимірювання 
температури 
циліндричних 
обертових поверхонь / 
Фединець В.О., Юсик 
Я.П., Васильківський 
І.С. // Науковий 
вісник Національного 
лісотехнічного 
Університету України. 
Т.28, № 11, 2018.- 
С.78-85. 
https://doi.org/10.1542
1/40281115. 

Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Програми 
дисциплін та тестові 
завдання для 
вступників на 
навчання за освітньою 
програмою підготовки 
магістрів (Інститут 
енергетики та систем 
керування). Книга 2: 
навчальний посібник 



/ М. В. Базилевич, П. 
М. Баран,Ю. О. 
Варецький, І. С. 
Василь-ківський, В. Г. 
Гайдук, П. Р. Гамула, 
В. Г. Гапанович, В. І. 
Горячко, Н. Б. 
Дьяченко, В. П. 
Кідиба, А. Б. Козовий, 
Г. Б. Крих, Б. А. Кріль, 
Л. В. Лесовой, О. І. 
Маврін, А. А. 
Маліновський, М. В. 
Манько, Ф. Д. Матіко, 
О. С. Міняйло, В. П. 
Олійник, М. Й. 
Олійник, О. З. 
Парнета, Я. Д. 
Пришляк, Т. І. Римар, 
В. К. Савицький, О. Й. 
Савченко, М. С. 
Сегеда, І. Д. Стасюк, О. 
Л. Сторчун, В. Г. 
Турковський, В. О. 
Фединець, В. Г. 
Федишин, Є. І. Федів, 
Ю. Л. Шелех, Я. П. 
Юсик, А. Я. Яцейко. – 
Львів: Видавництво 
Львівської 

Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Відповідальний 
виконавець 
господоговірної 
наукової 

Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1.Фединець В.О. 
Мінімізація похибки 
вимірювання 
температури 
газоподібних 
енергоносіїв/ 
Фединець В.О., 
Загоруйко Н.Б.// 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Сучасні методи, 
інформаційне, 
програмне та технічне 
забезпечення систем 
управління 
організаційно-
технічними та 
технологічними 
комплексами», 25 
листопада 2015 р. 



[Електронний ресурс] 
– К: НУХТ, 25.11.2015 
р.- С. 224-225. Режим 
доступу: 
http://nuft.edu.ua/pag
e/view/konferentsii.
2. Фединець В.О. 
Мінімізація 
енергетичних затрат у 
випарних установках/ 
Фединець В.О., Юсик 
Я.П., Васильківський 
І.С. //Матеріали ІІI 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Сучасні методи, 
інформаційне, 
програмне та технічне 
забезпечення систем 
управління 
організаційно-
технічними та 
технологічними 
комплексами», 23 
листопада 2016 р. 
[Електронний ресурс] 
– К: НУХТ, 23.11.2016 
р.- С. 87-88. Режим 
доступу: 
http://nuft.edu.ua/pag
e/view/konfe-rentsii.
3. Фединець В.О. 
Вимірювальний 
перет-ворювач 
теплофізичних 
властивостей 
рідин/Вассильківськи
й І.С., Фединець В.О., 
Юсик Я.П.// 
Матеріали IV 
Міжнародної науково-
технічної Internet-
конференції «Сучасні 
методи, 
інформаційне, 
програмне та технічне 
забезпечення систем 
управління 
організаційно-
технічними та 
технологічними 
комплексами», 22 
листопада 2017 р. 
[Електронний ресурс] 
– К: НУХТ, 22.11.2017 
р.- С. 245. Режим 
доступу: 
http://nuft.edu.ua/pag
e/view/konfe-rentsii  
ISBN 978-966-612-
202-8.
4. Фединець В.О. . 
Аналіз процесу 
сушіння молочних 
продуктів у 
розпилювальній 
сушарці як об’єкта 
керування/ Юсик 
Я.П., фединець В.О., 
Васильківсський І.С. 
// Матеріали V 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. молодих 
учених, аспірантів і 
студ. «Автоматизція та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології”(АКІТ-
2018, м. Київ, 11-12 
квітня 2018р.- К: КПІ 
ім. Ігоря Сікорського- 



Вид-во «Політехнік», 
2018.- С. 17-18.
5. Фединець В.О. 
Перевірка 
метрологічних 
характеристик 
термоперетворювачів 
для вимірювання 
температури газових 
потоків/Фединець 
В.О., Юсик Я.П., 
Васильківський І.С.// 
Збірник тез доповідей 
XVII Міжнародної 
науково-технічної 
конференції 
“Приладобудування: 
стан і перспективи», 
м. Київ, Україна, 15-16 
травня 2018 р.- К: 
НТУ «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського».- С. 200-
201.
6. Фединець В.О. 
Дослідження 
інерційних 
властивостей 
контактних  приладів 
температурного 
контролю обертових 
поверхонь 
(ТКОП)/Фединець 
В.О., Юсик Я.П., 
Васильківський І.С.// 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
технічної Internet-
конференції «Сучасні 
методи, 
інформаційне, 
програмне та технічне 
забезпечення систем 
управління 
організаційно-
технічними та 
технологічними 
комплексами», 22 
листопада 2018 р. 
[Електронний ресурс] 
– К: НУХТ, 22.11.2018 
р.- С.340. Режим 
доступу: 
http://nuft.edu.ua/pag
e/view/konfe-rentsii  
ISBN 978-966-612-218-
9
Виробничий стаж: з 
1972-1993рр. інженер 
–начальник сектора 
НВО «Термоприлад» 
(21 рік).

109928 Тофан Іван 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  
Бухгалтерськи

й облік, 
контроль і 

аналіз 
господарської 
діяльності в 
сільському 

21 Фінанси 
підприємств та 
фінансова 
діяльність 
суб'єктів 
господарюванн
я

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
21 рік.
4. Підвищення 
кваліфікації:
1. Львівський 
національний 
університет 
ім.І.Франка, кафедра 
фінансів, грошового 
обігу та кредиту, 
«Порядок 
адміністрування 



господарстві, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 008971, 

виданий 
13.12.2000, 

Атестат 
доцента ДЦ 

010243, 
виданий 

17.02.2005

податкових і митних 
платежів», Довідка № 
1641-В, 16.04. 2015 
2.Старопольська Вища 
школа в м Кельце  
10.05. 2016 до 
11.11.2016 року. 
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2.наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1 наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection; 

1. Тофан І. М. 
Проблематика 
адміністрування 
податку на нерухоме 
майно відмінне від 
земельної ділянки в 
Україні / І. М. Тофан, 
О. Г. Агрес, Т.О. 
Шматковська // 
Науковий вісник 
Полісся. – 2017. – № 3 
(11), Ч.3, с.148-153 – 
Web of Science Core 
Collection

2.2 наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України;

1. Тофан І.М., 
Оподаткування 
заробітної плати: 
досвід Польщі та 
перспективи для 
України. / Синявська 
Л.В.// Економічний 
вісник НГУ. 2019. № 3 
С. 170-180. (0,6 
друк.арк.)
2. П.Т. Саблук, І,М., 
Тофан. Оцінка 
модернізації 
фундаментальних 
засад діяльності 
податкової служби / 
Саблук П.Т., Тофан 
І.М. / / Економіка 
АПК. - 2014. - № 4. - с. 
38-43.
3. Тофан І.М. 
Перспективи 
платників єдиного 
податку / І.М. Тофан 
// Науковий журнал 
«Бізнес Інформ» – 
№3’2014г,(434).Х.
4. Грицина О.В 
Аграрне страхування: 
Проблеми та 



перспективи розвитку 
/ О.В. Грицина, О.В. 
Шолудько, І.М. Тофан 
/ Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК.– 
2015.– №22 (1).– С.84-
92.
5. Липчук В. В. 
Страховий ринок 
Польщі: стан та 
тенденції / В. В. 
Липчук, І. М. Тофан // 
Фінанси України. - 
2017. - № 7. - C. 91-101.
6. Тофан І. М. 
Проблематика 
адміністрування 
податку на нерухоме 
майно відмінне від 
земельної ділянки в 
Україні / І. М. Тофан, 
О. Г. Агрес, Т.О. 
Шматковська // 
Науковий вісник 
Полісся. – 2017. – № 3 
(11), Ч.3, с.148-153
7. Тофан І.М. 
Теоретичні підходи до 
формування стратегії 
оподаткування / І.М. 
Тофан. // Аграрна 
економіка. Науковий 
журнал ЛНАУ. 2017.- 
Т.10, №1-2.- С.14-21.

2.3 наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії; 

1. Податкова система. 
Підручник.  2 
видання. / С.М. 
Онисько , І.М. Тофан, 
О.В. Грицина 
Львів:»Магнолія 
Плюс», 2005. – 336с.
2. Податкова система: 
Підручник / С.М. 
Онисько, І.М. Тофан, 
О.В. Грицина. Львів:» 
Магнолія-2006», 2013. 
– 351с.
3. Ціновий та 
ринковий моніторинг 
в АПК: проблеми та 
перспективи. 
Монографія / Черевко 
Г.В, Тофан І.М, 
Романюк Ю.П // – 
Львів. Видавничо-
поліграфічний відділ 
ЛвЦНТІ. – 2001. 152с. 
4. Ринкова 
трансформація 
економіки АПК : кол. 
монографія у 4 ч. /за 
ред. П.Т.Саблука, 
В.Я.Амбросова, 
Г.Є.Мазнєва. Ч.3 : 
Фінансово-кредитна 
система / Ін-т аграр. 
економіки УААН, 
Харк. держ. техн. ун-т 
сіл. госп-ва. - К. : ІАЕ 
УААН, 2002. С.179-
182.
5. Система 
оподаткування в 
сільському 



господарстві та шляхи 
їх вдосконалення 
//Аграрна політика в 
умовах ринкової 
трансформації 
економіки АПК 
України / За заг. ред. 
П.С. Березівського 
Кол. Львів: 
Львівський 
державний аграрний 
університет, 2006. 
с.460-462.
6. Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 
західного регіону 
України: колективна 
монографія / за 
заг.ред. П.С. 
Березівського. - Львів: 
Український 
бестселлер, 2011. - 688 
с.
7. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 
212 с.
8. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села: 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я. С. Янишин. - 
Львів, 2016.- С. 354-
440.
9. N.Kudla. I.Тofan. 
Rola obszarow 
chronionych w rozwoju 
ruchu turystycznego na 
ukrainie. “Rola 
obszarow chronionych 
w rozwoju edukacji, 
turystyki I gospodarki”. 
Wydawnictwo FREL, 
Warszawa 2014 – 
pp.195-204.

2.13 наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 



три найменування; 
1. "Фінанси, банківська 
справа та 
страхування.” Вступ 
до фаху. Навч. 
посібник / За заг.ред. 
Грицини О.В. - Львів, 
2016. 380с.
2. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами заочної 
форми навчання 
«Фінансова 
діяльність» .Львів 
2018 – 12с
3. Робочий зошит з 
дисципліни 
«Податкова система 
України» для 
студентів ОС Бакалавр 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування». Львів. – 
2019 -22с.
4. 
2.14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком;

Уханич Роман – 
переможець конкурсу 
наукових робіт з 
«Економіки 
сільського 
господарства і АПК» – 
Диплом I ступеня, 
УНУС, Умань – 2013р.
Канюк Наталія – 
переможець олімпіади 
з Податкової системи 
України – Диплом III 
ступеня, УДФС 
України, Ірпінь, 2015 
р.
Прихідько Богдан – 
переможець олімпіади 
з Податкової системи 
України – Диплом III 
ступеня, ТНЕУ, 2017 р.
Столяр Роксана – 
переможець олімпіади 
з Податкової системи 
України – Диплом IV 
ступеня, ТНЕУ, 2019 р.
Член журі:
1.II етапу 
Всеукраїнської 
олімпіади з 



дисципліни 
«Податкова система 
України», УДФС, 
Ірпінь 2015 р.
2. II етапу 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Податкова система 
України», УДФС, 
Ірпінь, 2016 р.
3. II етапу 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Податкова система 
України», ТНЕУ, 
2017р.
4. Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
2014-2016 роки 
Податкова та 
банківська справа»

2.17 досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років;
1. Провідний 
спеціаліст фінансово-
бухгалтерського 
відділу Головного 
управління АПК 
Львівської ОДА, 1993-
1997рр.
2. Начальник 
операційного сектору 
Шевченківського 
Відділення 
Державного 
Казначейства у 
Львівській області, 
1997-1999 рр. 

2.18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років;
- Наукове-практичне 
консультування 
сільськогосподарських 
товаровиробників з 
питань оподаткування 
– конференц-зал 
ринку «Шувар». 2015 
- 2017 р.
- Міжнародний форум 
під егідою ООН. 
Агропорт-2017. 
Виступ - Існуюча 
система 
оподаткування та 
ефективність і 
конкурентноспромож
ність с.г.виробництва.
- 
Сільськогосподарськи
й експерт-дорадник з 
питань оподаткування  
(кваліфікаційне 
свідоцтво 
№___1_____ від 
04.07.2007 року)

131774 Шпак 
Лариса 
Ярославівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівництва та 
архітектури

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 

34 Вища 
математика

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат фізико-
математичних наук. 
3. Стаж науково- 



І. Франка, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

KH 008709, 
виданий 

26.10.1995, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005797, 
виданий 

17.10.2002

педагогічної роботи – 
34 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
Львівський 
національний 
університет 
ім.І.Франка з 11 квітня 
2016 року по 11 травня 
2016 року (Довідка № 
2332/13 від 20 травня 
2016 року).
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Шпак Л.Я. 
Варіаційно-моментна 
апроксимація для 
одного класу 
еліптичних крайових 
задач. Доповіді АН 
України. 1994. №7.  
С.45-48.
2.Шпак Л.Я. Природні 
базові функції за 
редукції до нижчої 
розмірності 
еліптичних крайових 
задач,/ Вісник 
Львівського 
університету. Сер. мех. 
мат. 1994. Вип.40.-
С.78-83.
3. Шпак Л.Я., Шпак 
З.Я. Нормування 
тривалості звуків у 
процесі сповільненого 
відтворення мовних 
сигналів. Вісник НУ 
„Львівська 
Політехніка”. 
Комп’ютерна 
інженерія. 2001. 
№411, С.101 -105.
4. Шпак Л.Я. 
Варіаційно-
моментний підхід у 
розрахунку 
будівельних 
конструкцій 
оболонкового типу. 
Вісник ЛДАУ: 
Архітектура і 
с.г.будівництво. 2002. 
№3, С.116-121.
5.Іваник Є.Г., Сікора 
О.В., Шпак Л.Я. 
Чисельно-аналітична 
модель розрахунку 
стаціонарного 
теплового стану 
півбезмежного 
ізотропного тіла з 
тонким інородним 
включенням. Вісник 
Львівського 
державного аграрного 
університету: 
Архітектура і 
сільськогосподарське 
будівництво. 2005. № 
6, С.67-77.
6.Затхей Б.І., Іваник 
Є.Г., Шпак Л.Я. 
Моделювання і 
дослідження процесів 



переміщення 
повітряних потоків у 
стозі циліндричної 
форми. Вісник ЛНАУ. 
Агроінженерні 
дослідження. 2008. 
№12, т.1, С.345-353.
3.Шпак Л. Варіаційно-
моментний 
ітераційний процес у 
задачах 
теплопровідності 
пластин. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
універсиету: 
Архітектура і 
сільськогосподарське 
будівництво. 2013. № 
14, С.20 -24.
4.Шпак Л. 
Моделювання процесу 
активного 
вентилювання у башті 
циліндричної форми. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
Архітектура і 
сільськогосподарське 
будівництво. 2014. № 
15, С.29 -33.
5.Дудяк Р.П., Шпак Л. 
Я. Розвиток гуртових 
ринків 
сільськогосподарської 
продукції в Україні. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2016. 
№ 23(1), С.196 -201.
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії.
Бубняк Т.І., Говда О.І., 
Шпак Л.Я. Вища 
математика. 
Навчальний посібник 
для студентів 
економічних 
спеціальностей.: 
навчальний посібник. 
Львів: Львівський 
державний аграрний 
університет. 2002.-212 
с.
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1.Шпак Л. 
Варіаційний підхід у 
відокремленні 
змінних для систем 
сильно еліптичних 
крайових задач. 
Теорія і практика 
розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій: 
Матеріали ХVII 
Міжнародного 



науково-практичного 
форуму, 14-16 вересня 
2016р. Львів, 2016. 
С.310-313.
2.J. Burak, J.Zozulak, 
L.Shpak. Iteracyjne 
metody modelowania 
matematycznego 
powlok 
termosprezystych. 
Konferencja "Zbiorniki 
cienkoscienne". Zielona 
Gora, 1998,s.11-14.
3.Шпак Л., Говда О. 
Питання оптимізації 
побудови початкових 
наближень розв’язку 
задач термопружності 
в областях 
оболонкового типу. 
Теорія і практика 
розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій: 
Матеріали ХІХ 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму, 19-21 вересня 
2018р. Львів. 2018, 
С.178 -181.
4.Шпак Л.Я. 
Оптимізація 
початкових 
наближень при 
відокремленні 
змінних у крайових 
задачах для об’єктів 
оболонкового типу. 3-
я міжнародна 
науково-технічна 
конференція 
«Ефективні технології 
і конструкції в 
будівництві та 
архітектурі села», 28-
29 травня 2020 року. . 
Львів, 2020.
     Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«Математичне 
моделювання».

156262 Крупа 
Оксана 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 055889, 
виданий 

18.11.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
038401, 
виданий 

03.04.2014

17 Статистика 1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
17 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
1)Львівський 
національний 
університет ім. 
І.Франка, кафедра 
статистики, довідка № 
2249-С від 29.05. 2014 
р. 22.04-22.05.2014 р. 
2) Старопольська 
вища школа в Кельцах 
6 місяців, 23.11.2018 р. 
– 23.05.2019 р. Наказ 
№245 від 15.11.2018 р. 
Вивчення досвіду 
організації навчально-
методичної і наукової  
роботи.
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:



Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Hubeni, Y., Krupa, О., 
Krupa, V., Raiter, N. 
Globalization and Local 
Determinants of 
HORECA Customers 
Market Behavior in the 
Wholesale Food 
Market. Zeszyty 
Naukowe SGGW w 
Warszawie - Problemy 
Rolnictwa Światowego, 
2020. vol.20(35) (1), 
25-39. 
https://doi.org/10.2263
0/PRS.2020.20.1.3 - 
закордонне фахове 
видання
2. Крупа О. М. Крупа 
В. Р. Кон’юнктура 
ринку картоплі в 
Україні та 
перспективи її 
оптимізації. 
Ефективна економіка: 
електрон. наук. 
фахове вид. 2019. 
№12. 
http://www.economy.n
ayka.com.ua. (0,87 д. 
а.) (Index Copernicus).
3. Крупа В.Р., Крупа 
О.М. Реалізація 
підприємницького 
потенціалу сільських 
територій: сучасні 
умови та перспективи. 
Ефективна економіка. 
електрон.наук. фахове 
вид. 2018. №6. 
http://www.economy.n
ayka.com.ua. (0,4 д.а) 
(Index Copernicus).
4. Райтер Н.І., 
Желєзняк А.М., Крупа 
О.М. Професійні 
покупці споживчих 
товарів як елемент 
конкурентного 
середовища 
підприємств оптової 
торгівлі. Актуальні 
проблеми 
інноваційної 
економіки. 2018. №4. 
С.37-40 (0,54 д.а) 
(Index Copernicus)
5. Липчук В. В., Крупа 
О. М. Оцінка 
поведінки інтернет-
покупців на оптових 
ринках. Збірник 
наукових праць 
Буковинського 
університету. 
Економічні науки. 
Чернівці, 2017. Вип. 
13. С. 41-51 (0,72 д.а.)
6. Липчук В. В., Крупа 
О. М. Редукція даних у 
соціально-
економічних 
дослідженнях. 
Статистика України. 
2017. №1 (76). С. 15-20 



(0,37 д.а.)
7. Липчук В.В., Крупа 
О.М. Особливості 
формування 
персоналу оптових 
ринків 
сільськогосподарської 
продукції. Вісник 
ЛНАУ : економіка 
АПК. Львів : Львів. 
нац. аграр. ун-т, 2016. 
№23(1). С. 190–195 
(0,28 д. а.)
8. Крупа В.Р., Крупа 
О.М. Соціально-
демографічні аспекти 
використання 
потенціалу сільських 
територій. Аграрна 
економіка. Львів, 
2016. Т. 9, №1-2. С.9-
18 (0,62 д. а.) (Index 
Copernicus)
9. Липчук В.В., Крупа 
О.М. Регіональний і 
структурний вимір 
бідності в Україні. 
Збірник наукових 
праць Буковинського 
університету. 
Економічні науки : 
Вип. 11 – Чернівці : 
Книги – ХХІ, 2015. – 
С. 152-160 (0,60 д.а.)
10. Крупа О.М. 
Ключові аспекти 
формування 
продовольчої безпеки 
України. Вісник 
Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства: 
економічні науки. 
Харків : ХНТУСГ, 
2014. Вип. 150. С. 179-
187 (0,56 д. а.)

Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Крупа О. М. Оцінка 
розвитку ринків 
сільськогосподарської 
продукції. Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія /за заг. 
ред. Я. С. Янишин. 
Львів, 2016. С.155-163 
(0,35 д.а.) 
2. Крупа О. М. Аналіз 
умов виробництва 
картоплі у 
господарствах 
населення Львівської 
області. 
Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 



Західного регіону 
України : колективна 
монографія / за заг. 
ред. П. С. 
Березівського. Львів : 
Український 
бестселер, 2011. С. 
344–353 (0,55 д.а.) 
3. Тринько Р. І., Біттер 
О. А., Крупа О. М. 
Стан та перспективи 
розвитку 
картоплярства у 
Львівській області : 
монографія. Львів, 
2010. 200 с. (11,9 д.а.) 
4. Крупа О. М. 
Ефективність 
вирощування 
картоплі у 
сільськогосподарських 
підприємствах. 
Аграрна політика в 
умовах ринкової 
трансформації 
економіки АПК 
України : колективна 
монографія / за заг. 
ред. П. С. 
Березівського. Львів : 
ЛДАУ, 2006. С. 279–
283 

Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми 
«Дослідження 
поведінки власників 
ресторанів як суб’єктів 
оптової закупівлі у 
ТзОВ «РСП «Шувар», 
2018 р.
2. виконання функцій 
старшого наукового 
співробітника 
наукової теми «Стан 
та тенденції 
лояльності основних 
груп клієнтів ТзОВ 
«РСП «Шувар», 2020 
р.

Організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 



підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;
1. Заступник 
завідувача кафедри 
статистики та аналізу 
з виховної роботи з 
2005 року до 2015 
року.
2. Заступник 
завідувача кафедри 
статистики та аналізу 
з навчально-
методичної роботи з 
2015 року до 2018 
року.
3. З 2018 року – 
заступник завідувача 
кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності з наукової 
роботи.

Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Офіційний опонент 
кандидатської 
дисертації Бурлакова 
О.С. на тему 
«Економіко-
організаційні аспекти 
ефективного 
функціонування 
картоплярства в 
агроформуваннях 
Подільського регіону» 
зі спеціальності 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами 
(економіка сільського 
господарства і АПК), 
2011 р.

Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Янишин Я.С., Крупа 



О.М., Лисюк О.В. 
Статистика: методичні 
рекомендацій для 
виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
Видавничий центр 
ЛНАУ. 2019, 38 с.
2. Крупа О.М., Лисюк 
О.В., Шувар Б.І. 
Статистика: методичні 
рекомендацій для 
виконання навчально-
аудиторної роботи 
студентами ННІЗПО 
спеціальності 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність»ОС 
«Бакалавр». Львів: 
Видавничий центр 
ЛНАУ. 2018, 36 с.
3. Крупа О.М., Лисюк 
О.В., Шувар Б.І. 
Статистика: методичні 
рекомендацій для 
самостійного 
вивчення курсу та 
виконання 
контрольних робіт 
студентами ННІЗПО 
спеціальності 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність»ОС 
«Бакалавр». Львів: 
Видавничий центр 
ЛНАУ. 2018, 42 с.

Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою;
1. Керівництво 
студентом Векляк В, 
який зайняв призове 
місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
Дисципліни 
«Статистика», 2018р.
2. Шоломович І.Б. 
Наукова робота на 
тему "Оцінка 
закупівельної 
діяльності суб’єктів 
ресторанного бізнесу 
на оптових ринках 
сільськогосподарської 
продукції". Диплом ІІ 
ступеня у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціалізації 
«Підприємництво» 
серед студентів вищих 
навчальних закладів 
III-IV рівнів 
акредитації, 
Житомирський 
державний 
технологічний 
університет, 10-11 
квітня 2019 р. 
Науковий керівник: 
Крупа О.М.
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Крупа О.М. 
Стратегія діяльності 
субєктів малого 
аграрного 
підприємництва в 
умовах карантинних 
обмежень. 
«Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку»: матеріали 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. (Одеса, 
21 травня 2020 р.). 
Одеса: ОНПУ, 2020. С. 
112-114.
2. Крупа О.М. 
Проблеми 
зрівноваження ринку 
картоплі в Україні. 
Трансформаційні 
зміни національної 
економіки в умовах 
євро інтеграції: 
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів-
Дубляни, 12-13 травня 
2020 р.). Дубляни,  
2020. С. 58-61.



3. Крупа О.М. 
Особливості 
управління 
товарообігом у ТзОВ 
РСП «Шувар». 
Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу : 
обліково-фінансовий 
та управлінський 
аспект: матеріали ІІ 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(Львів-Дубляни, 18-20 
березня 2020 р.). 
Львів: ЛНАУ, 2020.  С. 
202-206
4. Крупа О.М. 
Соціальні орієнтири 
розвитку сільських 
територій. Ефективні 
технології і 
конструкції в 
будівництві та 
архітектурі села. 
Розробка 
інноваційних моделей 
екопоселень 
Прикарпаття та 
Карпат: матеріали 
науково-практичної 
конференції. (Львів-
Дубляни, 15–17 травня 
2019 р.). Львів: ЛНАУ, 
2019. С. 53–55.
5.Крупа О.М. Оцінка 
закупівельної 
діяльності суб’єктів 
сфери HORECA у 
ТзОВ “РСП “Шувар”. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Львів: ЛНАУ. 
2019. № 19. С. 71
6. Крупа О.М. 
Інтернет-технології як 
чинник розвитку 
аграрного ринку. 
Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: 
обліково-фінансовий 
та управлінський 
аспект: матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (Львів-
Дубляни, 19-21 
березня 2019 р.). 
Львів: ЛНАУ, 2019. 
Ч.1. С. 206–209.
7. Особливості 
інноваційного 
розвитку аграрних 
підприємств. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку економіки : 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(м. Львів, 14-15 
березня 2018 р.). 
Львів. ЛНАУ.2018. С. 
89-91



8. Райтер Н.І., Крупа 
О.М., Вислободська 
Г.П. Бізнес-план 
підприємства, що 
спеціалізується на 
вирощуванні картоплі 
за голландською 
технологією. Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями / за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина.  2-ге вид. 
перероб. і допов.  
Львів: Ліга-Прес, 
2018.  С. 142-158
    9. Райтер Н.І., 
Крупа О.М., 
Вислободська Г.П. 
Бізнес-план 
вирощування 
картоплі за 
голландською 
технологією. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Львів. ЛНАУ. 
2018. №18. С.55
10. Липчук В.В., Крупа 
О.М. Дослідження 
поведінки продавців у 
ТзОВ «Ринок 
сільськогосподарської 
продукції «Шувар» 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Львів. ЛНАУ. 
2017. Вип. 17. С. 89.
11. Крупа О.М. Оцінка 
сільськогосподарської 
кооперації в Україні. 
Теорія і практика 
розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій : 
матеріали XVIII 
Міжнародного наук.-
практ. форуму, 
присвяч. памяті 
інженера Ярослава 
Зайшлого (м. Львів, 
20-22 вересня 2017 р.). 
Львів : Ліга-Прес, 
2017. С. 61-65
12. Крупа О.М. 
Продовольча безпека 
України : стан та 
перспективи розвитку. 
Сучасні виклики 
продовольчої безпеки: 
матеріали круглого 
столу 19 травня 2015р. 
–Львів: Львівський 
НАУ, 2015. – с.34-37
13. V. Lypchuk, O. 
Krupa. Ubóstwo na 
Ukrainie: regionalny i 
strukturalny wymiar. 
Na pograniczach kultur 



i narodów. Problemy 
społeczne i przemiany 
kulturowe Sanok, 2015. 
– С. 43-53

Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Наукове 
консультування ТзОВ 
«РСП «Шувар».

195904 Войнича 
Лілія 
Йосипівна

В.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050201 
Аграрний 

менеджмент, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 021408, 

виданий 
16.05.2014, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

045102, 
виданий 

15.12.2015

11 Менеджмент 1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи –
11 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
1.Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 27.04. – 
28.05.16 р. стажування 
з дисципліни 
«Менеджмент 
організацій» і  звіт 
про підвищення 
кваліфікації. Довідка 
про стажування 
№2952-В від 30 
травня 2016 р.
2. Cтаропольська 
вища школа в м. 
Кельце з 10.05.19 по з 
дисциплін 
«Менеджмент», 
«Операційний 
менеджмент»
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:

Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Voinycha L., Popivniak 
R. (2020) Mentality 
management: mentality 
formation and strategy 
development. Journal 
of Eastern European 
and Central Asian 
Research.Vol7. No2.  
(Scopus). P. 230-237
 Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України та  інших 
науково-метричних 
баз, рекомендованих 
МОН:
1.Войнича Л.Й.  
Феноменологічний 
ефект соціальних 
комунікацій. Молодий 
вчений. 2016. №2(29).  
С. 25-29.
2. Войнича Л.Й. 
Феномен іміджу 
соціально-



економічних систем. 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки: 
електронне фахове 
видання. Вип.4. 
Миколаїв, 2015. С. 
122-130
3.Войнича Л. Функція 
Кобба-Дуґласа як 
інструмент управління 
трудовими ресурсами 
сільських територій. 
Молодий вчений. 
2018. №3 (55). С.642-
646
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1.Планування 
діяльності 
підприємств: 
навчальний посібник 
/ за редакцією 
Михалюк Н.І. Львів : 
«Новий світ - 2000». 
2015. 620 с. (Гриф 
Міністерства освіти і 
науки України, лист 
№ 1/11-18289 від 
18.11.2014 р.)
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1.Войнича Л., 
Попівняк Р. 
Людиноцентрична 
модель організації 
мотивації праці в 
агропідприємствах. 
Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: 
обліково-фінансовий 
та управлінський 
аспекти: матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції від 18-20 
березня 2020р. Львів: 
ЛНАУ, 2020. С.33-37.
2.Войнича Л.Й., 
Михайлюк Н.І., 
Попівняк Р.Б. eFIRE – 
MODEL FOR 
LIDERSHIP 
COACHING Актуальні 
проблеми сучасного 
бізнесу: обліково-
фінансовий та 
управлінські аспекти: 
матеріали І 
міжнародної науково-
практичної Інтернет - 
конференції (Львів, 
19-21 березня 2019р). 
Львів. 2019.С. 17-21.
3.Войнича Л. Модель 
сучасного менеджера. 
Проблеми економіки, 
менеджменту та 
сільської кооперації : 
матеріали  
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (12-13 
травня 2015 року). 



Львів : ЛНАУ. 2015. С. 
260-263
4.Войнича Л.Й. 
Попівняк Р.Б., 
Магійович І.В. 
Методика підготовки 
викладання 
менеджменту. Наука і 
методика: збірник 
науково-методичних 
праць. Вип.28. 
Агроосвіта. Київ, 2015.  
С.7-12
5. Войнича Л.Й., 
Балаш Л.Й. 
Управління якістю 
продукції сільського 
господарства як 
основа забезпечення її 
конкурентоспроможн
ості. Трансформаційні 
зміни національної 
економіки в умовах 
євроінтеграції: 
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Дубляни, 
2020. С. 37-40.

199918 Дмитроца 
Олександр 
Сергійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівництва та 
архітектури

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

університет ім. 
Т.Г Шевченка, 
рік закінчення: 

1988, 
спеціальність: 
2038 науковий 

комунізм, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 008632, 

виданий 
30.03.1995, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

025417, 
виданий 

01.07.2011

34 Філософія 1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
політичних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
34 роки.
4. Підвищення 
кваліфікації:
Львівський 
національний 
університет з 
18.04.2017р. по 
18.10.2017р. 
«Оволодіння 
сучасними методами 
викладання 
філософських 
дисциплін» згідно з 
наказом №В-237,від 
28.03.2017р.
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:

Матеріали 
конференцій:
Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
Вивчення екологічних 
дисциплін у структурі 
аграрних 
спеціальностей. // 
Теорія і практика 
розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій: 
матеріали ХІХ 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму, Львів 19-21 
вересня 2018 року. 
Львів 2018. Стор. 212 
– 215. 0,5 друк. арк. 
Співав Біла Н.М. 
(прикладна)  
2. Роль національної 
ідеї у формуванні 
моделі суспільного 



розвитку. // 
«Пріоритети сучасних 
суспільних наук в 
трансформаційних 
умовах»: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. –  Львів: 
ГО «Львівська 
фундація суспільних 
наук», 2018. Стор. 32 – 
38. 0,5 друк. арк. 
Співав. Біла Н.М.  
3.Освітньо-
культурний аспект 
діяльності 
українських партій 
серед галицького 
селянства ( кін. ХІХ – 
поч. ХХ ст..) 
Філософсько-
гуманітарні читання. 
Збірка наукових праць 
за результатами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Духовність та 
милосердя в сучасній 
медичній практиці» з 
нагоди 140-річчя від 
дня народження В.Ф. 
Войно-Ясенецького. 
(Святого Луки, 
Архієпископа 
Кримського) Вип. 4. 
2017. Дніпро 2017. 
Стор. 170 – 178. 1 друк. 
арк. Співав. Біла Н.М. 
(прикладна) 
4.Національна школа 
як просвітницький 
пріоритет галицьких 
українських партій в 
кінці ХІХ – поч. ХХ ст. 
Сучасні тенденції в 
історії, соціології та 
філософії: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Львів: 
ГО «Львівська 
фундація суспільних 
наук», 2017. Стор. 32 – 
38. 0,5 друк. арк. 
Співав. Біла Н.М. 
(прикладна)
5.Товариство«Просвіт
а» та українські 
політичні партії як 
культурно-освітні 
осередки в селах 
Галичини (кінець ХІХ 
– початок ХХ ст.) // 
Філософсько-
гуманітарні читання. 
Збірка наукових 
праць. №3 2016. – 
Дніпропетровськ, 
2016., С. 188-193. 
Співав Біла Н.М. (0,5 
друк.арк.)
6.Екологічна культура 
як спосіб формування 
відповідального 
ставлення до 
природного 
середовища./ О.С. 
Дмитроца, Н.М. Біла 
// Агротера Наукові 
записки. 2016 № 1 (1) 



– К.: ТМЦ 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення 
діяльності ВНЗ «Агро 
освіта», 2016. – С. 56-
61. 
7.Місце і роль курсу 
«Філософія» в системі 
вищих навчальних 
закладів // Наука і 
методика. Збірник 
науково-методичних 
праць. Випуск 28. – 
Київ «Агроосвіта». 
2015 р. С. 82-88. 0,9 
д.а. співав. Біла Н.М.
8.Проблема створення 
та розвитку 
української 
національної школи в 
Галичині в 
публіцистиці М. 
Грушевського // 
Збірка наукових праць 
«Філософсько-
гуманітарні читання» 
Дніпропетровськ – 
2015 р. С. 265-269. 0,8 
д.а. Співав. Біла Н.М.
9.Роль українських 
політичних партій 
Галичини у створенні 
національної 
середньої школи 
(кінець ХІХ – поч. ХХ 
ст.) Філософсько-
гуманітарні читання. 
Збірник наукових 
праць № 1, 2014. 
Дніпропетровська 
медична академія. – 
237-242. . Співав. Біла 
Н.М. 0,5 д.а.
10.«Екологічна 
культура як вид 
взаємодії людини з 
природним 
середовищем.» // 
Теорія і практика 
розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій: 
Матеріали ХХ 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму, 17 – 19 
вересня 2019 р. Львів: 
Ліга-Прес, 2019. 436с. 
Стор 397 – 401с. 0,25 
д.а.

Підготовка розділу 
колективної 
монографії у межах 
комплексної науково 
теми кафедри 
«Філософські 
соціально-економічні 
та психологічні 
аспекти побудови 
системи органічного 
землеробства в 
Україні».

174526 Панчишин 
Світлана 
Богданівна

Старший 
викладач 
закладу 
вищої 

Землевпорядн
ий 

Диплом 
спеціаліста, 

Дрогобицький 
державний 

16 Іноземна мова 1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 



освіти, 
Основне 
місце 
роботи

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська, 
німецька)

16 років.
3. Підвищення 
кваліфікації:
1. Wyzsza Szkola 
Inzynieryjno-
Ekonomiczna z/s w 
Rzeszowie
w dn. 22.04.2019 r. - 
21.06.2019 r. і 
10.10.2019 r. - 
10.02.2020 r.
4.  Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:

Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Панчишин С. Б. 
Система вправ для 
формування 
іншомовних 
мовленнєвих умінь і 
навичок / С.Б. 
Панчишин // Вісник 
гуманітарних наук 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету. - № 1-2. 
– Львів: ЛНАУ, 2011. – 
С. 310-316. 
2. Dobrovolska S., Opyr 
M., Myronenko N., 
Panchyshyn S. Massive 
open online courses as 
an alternative form of 
higher education. 
Науковий вісник 
Мелітопольського 
державного 
педагогічногоуніверси
тету: зб. наук. Праць. 
Мелітополь: Вид-во 
„Мелітополь”. 2019. 
Серія „Педагогіка”, 
вип. 23 (2). P. 29-36.
3. Dobrovolska S., Opyr 
M., Myronenko N., 
Panchyshyn S. 
Intercultural 
competence as a 
modern requirement to 
young specialists. 
Науковий вісник 
Мелітопольського 
державного 
педагогічного 
університету: зб. наук. 
Праць. Мелітополь: 
Вид-во „Мелітополь”. 
2019. Серія 
„Педагогіка”, вип. 22 
(1). P. 43-50. 
4. Чорна С.Б. Іноземна 
мова для спеціальних 
цілей: суть, 
виникнення та 
навчання іноземних 
мов у контексті 
Болонського процесу 
// Н.Б. Гавришків// - 
Хмельницький НУ, 
2005р. – С185- 187. 

Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Добровольська С.Р., 



Грицевич А.Ю., 
Панчишин С.Б. 
Українсько-
англійський словник 
базової термінології з 
будівництва. – Львів: 
Львівський НАУ, 2016. 
– 150 с. (9,4 д.а.). 
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ протокол №7 
від 10.06.2016р.
2. Добровольська С.Р., 
Панчишин С.Б. 
Українсько-
англійський словник 
базової термінології з 
енергетики. Львів: 
Львівський НАУ, 2017. 
175 с. (11,0 д.а.). 
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол №8 
від 27.04.2017р.
3. Добровольська С.Р., 
Опир М.Б., Панчишин 
С.Б. Українсько-
англійський словник 
найуживаніших 
сільськогосподарських 
термінів (Частина І). 
Добровольська С.Р., 
Опир М.Б., Панчишин 
С.Б. Львів: Львівський 
НАУ, 2019. 205с. (12,8 
д.а.). Рекомендовано 
до друку Вченою 
радою ЛНАУ 
Протокол №8 від 
08.05.19.
4. Добровольська С.Р., 
Опир М.Б., Панчишин 
С.Б. Українсько-
англійський словник 
найуживаніших 
сільськогосподарських 
термінів (Частина ІІ). 
Львів: Львівський 
НАУ, 2019. 200с. 
(12,5д.а.). 
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол 
№1від 28.08.19р.
5. ДобровольськаС.Р., 
ОпирМ.Б., Панчишин 
С.Б. Українсько-
англійський словник 
базової термінології 
аграрної сфери. Львів, 
2020. - 400 с. 
(Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол №10 
від 20.05.2020 р.).
6.Добровольська С.Р., 
Опир М.Б., Панчишин 
С.Б. Українсько-
англійський словник 
базової правничої 
термінології (Частина 
І). Львів, 2020. - 230 с. 
(Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол №10 
від 20.05.2020 р.).

Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 



дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Панчишин С. 
Distance learning of 
business English at 
non-specialized nigther 
educational 
establishments: its 
advantages and 
disadvantages. / С. 
Панчишин // 
Університетська 
освіта: стан, 
проблеми, 
перспективи : 
Матеріали науково - 
методичного форуму, 
12-13 листопада 2009 
р. – Львів: Львівський 
національний 
аграрний університет, 
2009. – С.-246-250.
2. Дешко C., 
Панчишин С. 
Peculiarities of teaching 
business English at 
non-specialized higher 
educational 
establishments. / С. 
Дешко, С. Панчишин 
//  Університетська 
освіта : стан, 
проблеми, 
перспективи: 
Матеріали науково - 
методичного форуму, 
12-13 листопада 2009 
р. – Львів: Львівський 
національний 
аграрний університет, 
2009. – С. 250-254.
3. Панчишин С.Б. 
«Використання 
комп’ютера та 
Інтернету під час 
вивчення англійської 
мови професійного 
спрямування у 
немовних вищих 
навчальних  
закладах». 
/С.Б.Панчишин// 
Проблеми викладання 
іноземних мов у 
немовному вищому 
начальному закладі: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Київ, 18 
березня 2010) 
/Міністерство освіти і 
науки України, 
Національний 
авіаційний 
університет. – К.: 
Видавництво 
національного 
авіаційного 
університету «НАУ – 
друк», 2010.– С. 179-
182. (0,3друк.арк.)
4. Панчишин С.Б. 
Business Reports and 
Memos in English 
//С.Б. Панчишин. - 
Програма і матеріали 
80 міжнародної 
наукової конференції 



молодих учених, 
аспірантів і студентів 
«Наукові здобутки 
молоді – вирішенню 
проблем харчування 
людства у ХХІ ст.», 10-
11 квітня 2014. – К.: 
НУХТ, 2014р. – ч.4 – 
С. 329-330 (0,1 д. а.) 
5. Панчишин С.Б. 
Сучасні підходи 
викладання іноземних 
мов          /С.Б. 
Панчишин / 
Матеріали IІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Гуманітарний 
простір науки: досвід 
та перспективи»: зб. 
наук. праць., 14 квіт. 
2016 р. – Переяслав-
Хмельницький, 2016. 
– Вип. 2. – С. 255-260 
(0,4 д.а).
6. Панчишин С.Б. 
Використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
навчальних цілях. 
Суспільні 
дослідження у 21 
сторіччі: матеріали IV 
міжнародної наук.-
практ. конф. 
(м.Краматорськ, 25 
бер. 2017 р.). Вінниця: 
ТОВ «Нілан-ЛТД», 
2017. С.180–183. (0,2 
д.а). URL: http:// 
www.iscience.me 
/archive/
7. Панчишин С.Б. 
Навчання написанню 
анотацій та 
реферуванню текстів. 
Україна і світ. Діалог 
мов і культур: 
матеріали 
міжнародної наук.-
практ. конф., Київ. 
лінгв. ун-т. (Київ, 29-
31 бер. 2017р.). Київ: 
Вид. центр КНЛУ. 
2017. С. 615 – 617. 
(0,2д.а). URL: 
http://uwdlc.knlu.kyiv.
ua/?page_id=29
8. Панчишин С.Б. 
Основні способи та 
прийоми перекладу 
текстів технічного 
спрямування 
студентами немовних 
вузів. Проблеми та 
перспективи розвитку 
сучасної  науки в 
країнах Європи та 
Азії: ІІІ Міжнародна 
наук.-практ. інтернет-
конф. Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
Григорія Сковороди 
(Переяслав-
Хмельницький, 30 
квіт. 2018 р.). 



Переяслав-
Хмельницький. 2018. 
С.202–204. URL: 
URL:www.iscience.me. 
(0,19 д.а.)
9. Panchyshyn S. Tests 
or how to check the 
students’ level of 
knowledge in English 
language learning. 
Science initiative 
“Universum”, Modern 
scientific research. 
Proceedings of XVII 
International scientific 
conference. Morrisville, 
Lulu Press., March 23, 
2018. P. 68-
71.URL:www.iscience.m
e.
10. Panchyshyn S. 
Information 
technologies usage in 
teaching English in 
non-philological 
establishments. 
Proceedings of XXXХVI 
International scientific 
conference «We create 
science». Morrisville, 
Lulu Press., March 9, 
2019. Р.73-80.  (0,5др. 
арк.) 
https://drive.google.co
m/open?
id=1B_YW1RLAv5lvZq5
yOgUS4S9c06MmEcby
11. Panchyshyn S. Role 
play activity as an 
essential tool of 
teaching English. 
Proceedings of IV 
International 
conference “Scientific 
achievements of the 
presents”. Berlin, 
tradition GmbH, May 1, 
2019. P. 98-105.  
(0,5др. арк.)). 
https://u.iscience.me/d
0519
12. Panchyshyn S. 
Intercultural training 
and its aspects. 
Proceedings of 
XXXXVIII 
International scientific 
conference “Experience 
of the past, practice of 
the future” Morrisville, 
Lulu Press, April 6, 
2019. Р.68-75. (0,5 др. 
арк.)  
https://drive.google.co
m/open?
id=1YZRlWDuCWNlaU
apa0ea7QiV7vT3yfsZe
13. Dobrovolska S. R., 
Panchyshyn S. B. Lists 
and Coursebooks � 
Possible Sources of 
Vocabulary Input for 
Learners // Dynamics 
of the development of 
world science. Abstracts 
of the 7th International 
scientific and practical 
conference. (March 18-
20, 2020). Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 2020. p.54-62. 



URL: http://sci-
conf.com.ua
14. Dobrovolska S., 
Panchyshyn S. 
Peculiarities of 
Scientific and Technical 
Texts Translation. // 
Perspectives of world 
science and education. 
Abstracts of the 7th 
International scientific 
and practical 
conference. (March 25-
27,2020) CPN 
Publishing Group. 
Osaka, Japan. 2020. P. 
46-56URL: http://sci-
conf.com.ua

Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й
1. Панчишин С.Б. 
Методичної 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів ІІ курсу 
напряму підготовки 
«Архітектура». / Л.Й. 
Бондарчук, С.Б. 
Панчишин. Львів: 
ЛНАУ, 2015.-54 с. 
(3,7д.а).
2. Добровольська С.Р., 
Опир М.Б., Панчишин 
С.Б. Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної освіти 
спеціальності 
“Інформаційні 
технології” (І курс, 
повна та скорочена 
форми навчання), 
2018.
3. Добровольська С.Р., 
Опир М.Б., Панчишин 
С.Б.  Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Англійської мови» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки 
«Інформаційні 
технології» (ІІ курс, 
повна та скорочена 



форма навчання). 
(Протокол методичної 
ради ННІЗПО ЛНАУ 
№ 6 від 20.02. 2019 
р.). 
4. Добровольська С.Р., 
Опир М.Б., Панчишин 
С.Б. Методичні 
рекомендації для 
навчально-аудиторної 
роботи з дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки 
“Інформаційні 
технології”. (ІІI курс, 
IV курс повна та II 
курс скорочена форми 
навчання). 54 с.
5. Добровольська С.Р., 
Опир М.Б., Панчишин 
С.Б. Методичні 
рекомендації для 
навчально-аудиторної 
роботи з дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки 
“Інформаційні 
технології” (І курс, II 
курс повна та I курс 
скорочена форми 
навчання).42 с.
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член професійного 
об’єднання 
«Українське 
відділення 
Міжнародної асоціації 
викладачів 
англійської мови як 
іноземної».

306441 Бурда 
Степан 
Ярославович

Доцент, 
Сумісництв
о

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 61759, 
виданий 

06.10.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
32063, 

виданий 
26.09.2012

13 Фінансове 
право України

1. Основне місце 
роботи – Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ МВС 
України
2.  Кандидат 
юридичних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
13 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
1. Інститут з 
підготовки фахівців 
для підрозділів 
Національної поліції 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ за 
професійною 
програмою 
підвищення 
кваліфікації слідчих 
поліцій з 13.05.2019р.-
25.05.2019р. 
Реєстраційний номер 
СП 08571995/0226-19;



2. Кафедра права в 
Львівському інституті 
ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
з 21.10.2019р. по 
22.11.2019р. наказ 
№16-0 від 
04.10.2019р. OLD 
POLISH UNIVERSITY 
з 06.01.2019-
19.06.2020рр.
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:

Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Бурда С.Я. 
Юридичний аналіз 
покарання у виді 
довічного 
позбавлення волі як 
виду основного 
покарання за КК 
України / С.Я. Бурда 
// Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор М.М. 
Цимбалюк. – Л.: 
ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 
4. – С. 246–255.
2. Бурда С.Я. 
Юридичний аналіз 
спеціальної 
конфіскації майна як 
іншого засобу 
кримінально-
правового характеру 
за КК України / С.Я. 
Бурда // Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор  В.В. Середа. 
– Л.: ЛьвДУВС, 2014. 
– Вип. 4. – С. 221-230.
3. Бурда С.Я. Зміст 
кримінально-
виконавчої 
характеристики 
засуджених до 
позбавлення волі 
жінок / С.Я. Бурда // 
Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор В.В. Середа. 
– Л.: ЛьвДУВС, 2016. 
– Вип. 2. – С. 266-274.
4. Бурда С.Я. 
Покарання у виді 
довічного 
позбавлення волі в 
Україні: шлях до 



гуманізації / С.Я. 
Бурда / Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор Р.І. Благута. 
– Л.: ЛьвДУВС, 2017. – 
Вип. 4. – С. 279-287.
5. Бурда С.Я. Історія 
виникнення та 
сучасний стан 
покарання у виді 
тримання в 
дисциплінарному 
батальйоні військово-
службовців / С.Я. 
Бурда / Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор Р.І. Благута. 
– Л.: ЛьвДУВС, 2017. – 
Вип. 3. – С. 113-123.
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії:
1. Бурда С.Я. 
Особливості 
розслідування 
окремих видів 
злочинів: збірник 
методичних 
рекомендацій / за заг. 
ред. О.В. Авраменка, 
Р.І. Благути, О.В. 
Захарової. – Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2015. – 692 с.
2. Бурда С.Я. 
Розслідування 
кримінальних 
правопорушень, 
пов’язаних з 
пошкодженням 
шляхів сполучення і 
транспортних засобів 
залізничної інальних 
правопорушень, 
пов’язаних з 
пошкодженням 
шляхів сполучення і 
транспортних засобів 
залізничної 
інфраструктури: 
методичні 
рекомендації / С.Я. 
Бурда, Ю.А. 
Коміссарчук, С.І. 
Марко, О.М. Могила – 
Львів: Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2014. – 96 с.
Член Міжнародної 
громадської 
організації 
української секції 
Міжнародної 
поліцейської асоціації 



у Львівському 
державному 
університеті 
внутрішніх справ 
(осередок МГО УС 
МПА у ЛьвДУВС)
Виробничий стаж: 
робота на посаді 
юриста на ЛВ Насте. 
Львів УМВСУ на 
Львівська залізниця з 
2005-2007 рр.

137266 Грицина 
Оксана 
Володимирів
на

В.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1986, 
спеціальність:  

Бух .облік і 
аналіз 

господарської 
діяльності в 
с/г, Диплом 

кандидата наук 
KД 50065, 
виданий 

30.11.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
137, виданий 
30.05.2000

31 Фінанси, гроші 
та кредит

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
31 рік.
4. Підвищення 
кваліфікації:
1. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. Довідка 
№ В - 207  від 19.03. 
2018 р., 
2. Старопольська 
Вища школа в м 
Кельце з 23 листопада  
2018 по 23 травня 
2019 р.
5.  Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:

1. Sodoma R., Hrytsyna 
O., Horna V., Pavlikha 
N. Innovative 
approaches to using 
electronic banking: 
ukrainian practice and 
world experience /  
Sodoma R., Hrytsyna 
O., Horna V., Pavlikha 
N. / Entrepreneurship 
and sustainability 
issues . 2019. Р.219-
232.
2.  Sodoma R., 
Hrytsyna O., Yakubiv 
V.,Pavlikha N., 
Shmatkovska T.,  
Tsymbaliuk I., Marcus 
O., Brodska I. (2019) 
Development of 
electronic banking: A 
case study of Ukraine. 
Entrepreneurship and 
Sustainability Issues . 
Entrepreneurship and 
Sustainability Center, 
2019. vol. 7, issue 1, , pp 
219-232. 
Doi:10.9770/jesi.2019.7.
1(17)
URL:https://jssidoi.org
/jesi/uploads/issues/En
trepreneurship_and_S
ustainability_Issues_Vo
l7_No1_print.pdf  
3.  Liubov Syniavska, 
Oksana Grytsyna, 



Heorhiy Cherevko, Olha 
Sholudko, Ruslana 
Sodoma. Direct 
Taxation of Agricultural 
Enterprises. 
'International Journal 
of Recent Technology 
and Engineering 
(IJRTE)', ISSN: 2277-
3878 (Online), Volume-
9 Issue-2, July 2020. 
Page No.:303-307.The 
Value of Citation (VoC) 
IJRTE is 6.04 for the 
year 2019.
4. Aleskerova Y, 
Titenko Z, Skrypnyk H, 
Grytsyna O. Modeling 
The Level Of 
Investment 
Attractiveness Of The 
Agrarian Economy 
Sector. IJIEPR. 2020; 
31 (4) URL: 
http://ijiepr.iust.ac.ir/a
rticle-1-1138-en.html

2.наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Колодій А.В., 
Грицина О.В. Оцінка 
грошової маси 
України: стан, 
структура і тенденції її 
зміни. Дніпровської 
політехніки. Науковий 
журнал № 3 (70), 
Дніпро, 2020. С. 63-70
2.Грицина О.В. 
Фінансові аспекти 
розвитку аграрного 
страхового ринку./ 
Шолудько О.В.// 
Scientific works: ‘Cross-
border cooperation as 
avector of development 
of small and medium 
enterprises of Ukraine 
with the V-4 countries-
2nd ISSUE. – 
Bratislava, 2019. –С. 
61-67. (0,4 друк.арк.).
1. Грицина О.В. 
Пенсійна реформа в 
Україні: реалії та 
перспективи. / 
Шолудько О.В., 
Содома Р.І.// 
Економічний вісник 
Національного 
гірничого 
університету. № 3(67). 
2019. С. 150 - 155. (0,3 
друк.арк)
2. Грицина О.В., 
Трансфер технологій, 
як складова 
інноваційно-
орієнтованого 
розвитку 
промислового 
підприємства.  / 
Прохорова В.В., 
Божанова О.В.// 
Аграрна Економіка. 
2019. Т. 12 № 1-2. 



С.45-53 (0,62 
друк.арк).
3. Грицина О.В. 
Оцінка основних 
методів здійснення 
страхування врожаю 
сільськогосподарських 
культур. / 
Томашевський Ю.М.// 
Науковий журнал - 
Економічний вісник 
Національного 
гірничого 
університету. № 4 
(64). 2018. С. 131 - 140. 
(0,56 друк.арк)
4. Грицина О.В.  
Реформування 
пенсійної системи 
України. / Шолудько 
О.В. // Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2018. 
№  25. С. 65-73. (0,5 
друк.арк.)

1. наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Податкова система 
України. Підручник./ 
Онисько С.М., Тофан 
І.М., Грицина О. В.,   
// Львів:»Магнолія-
2006», 2013. – 351с.
2. Вдосконалення 
механізму майнового 
страхування в с/г. 
Організаційно-
економічний механізм 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України: Колективна 
монографія.- Львів: 
Український 
бестселер, 2011. с. 561-
573.
3. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 
212 с.
4.  Фінанси, 
банківська справа та 
страхування. Вступ до 
фаху. Навч. Посібник 
під загальною 
редакцією Грицини 
О.В. Львів, 2016. 380с.
5. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і 
села:колективна 



монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 354-
440.
6. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села / 
колективна 
монографія за заг.ред 
О.В.Грицини. Львів. 
2019 р. 215с.
7. Божанова О.В. 
Принципи 
формування стратегії 
інноваційно-
орієнтованого 
розвитку 
промислового 
підприємства / О.В. 
Божанова, О.В. 
Грицина // 
Інноваційні 
платформи 
управління 
економічними 
процесами в умовах 
цифровізації 
економіки: 
колективна 
монографія / за 
ред.д.е.н., проф. В.В. 
Прохорової - Х.: 
Видавництво 
Іванченко І.С., 2020. - 
293с.

5 участь у 
міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»: 
Міжнародний 
науково-
дослідницький проект 
співпраці «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 
perspektivy rozvoja» з 
реалізації частини 
цього проекту на тему 
«Транскордонне 
співробітництво як 
вектор розвитку 
малого та середнього 
бізнесу України з 
країнами V-4».

8 виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;



Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту):
1.Оцінка фінансового 
стану та визначення 
ймовірності 
банкрутства ПП 
"Урожай" 
Золочівського району 
Львівської області 
(2017р.). 
2. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
2018р. за темою:" 
Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку ФГ "Смолин" 
Яворівського району 
Львівської області. 
3. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
жовтень 2018р.) за 
темою «Аналіз 
інвестиційної 
привабливості 
Підберізцівської 
сільської ради ОТГ.
4. Оцінка 
кредитоспроможності 
ПП «Урожай» за 
бальною методикою 
розрахунку» ПП 
«Урожай» 
Золочівського району 
Львівської області

10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
фінансів, банківської 
справи та страхування
Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії ЛНАУ

13 наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 



лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Грицина О.В., 
Східницька Г.В. 
Фінанси, гроші і 
кредит. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету. Львів, 
2017. - 26С.
2. Грицина О.В., 
Лещук В.П., 
Томашевський  Ю.М. 
Фінанси страхових 
організацій. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами  ОКР 
Спеціаліст, ОС 
Магістр. Львів, 2017. - 
26С.
3. Грицина О.В., 
Онисько С.м., 
Томашевський  Ю.М. 
Стахування. 
Методичні 
рекомендації до 
написання курсових 
робіт студентами 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». Львів, 
2016. - 26С.
4. Грицина О.В., 
Східницька Г.В. 
Актуарні розрахунки у 
страхування. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 076   
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність. Львів, 
2018. - 36С.
5. Грицина О.В., 
Колодій А.В., 
Томашевський Ю.М. 
Гроші і кредит. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 



факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» , «Облік 
і оподаткування». 
Львів, 2019. - 35С.
6. Грицина О.В., 
Томашевський Ю.М., 
Содома 
Р.І.Страхування. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 076   
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність. Львів, 
2019. - 46С.
7. Програма 
підготовки до здачі 
комплексного 
кваліфікаційного 
іспиту ОС «Бакалавр» 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування».

14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групо; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 



Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонатах України; 
виконання обов`язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов`язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
у міжнародній 
стипендіальній 
програмі Scholarship 
in Ukraine 
«Грошофаги та їх 
діджіталізація» - 
Наукова робота - 
Столяр Р., Фін 41, 
2020 р.

17 досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
1. Заступник 
головного бухгалтера 
ПМК тресту 
"Львівсільбуд" 1986-
1991
18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Консультування 
страхової компанії 
"Арсенал", Управління 
ПФ України у 
Львівській області 
Управління ПФ 
України у Волинській 
області 
(Локачинський 
район), аграрних 
підприємств, розробка 
бізнес-планів.
2. Оцінка фінансового 
стану та визначення 
ймовірності 
банкрутства ПП 
"Урожай" 
Золочівського району 
Львівської області 
(2017р.). 
3. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
2018р. за темою:" 
Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 



розвитку ФГ "Смолин" 
Яворівського району 
Львівської області. 
4.  Вирощування 
кларієвого сома 
фермерським 
господарством в 
умовах установок 
замкнутого 
водопостачання 
(УЗВ). Розробники: 
Грицина О.В., 
Шолудько О.В., 
Синявська Л.В., Тофан 
І.М. – 30 балів. 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями. За 
заг. ред. Я. С. 
Янишина. Львів : 
Ліга-Прес, 2020.  368 
с.
5. Бізнес-план з 
вирощування імбиру 
(Шолудько О.В., 
Синявська Л.В.) 
Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві. Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями. За 
заг. ред. Я. С. 
Янишина.  Львів : 
Ліга-Прес, 2020.  
6. Грицина О.В., 
Шолудько О.В., 
Синявська Л.В., Тофан 
І.М. Вирощування 
кларієвого сома 
фермерським 
господарством в 
умовах установок 
замкнутого 
водопостачання 
(УЗВ). Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. (Львів. 
2020).  Вип.20. Львів: 
ЛНАУ, 2020.

128919 Шолудько 
Ольга 
В`ячеславівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  
Бухгалтерськи

й облік, 
контроль і 

аналіз 
господарської 
діяльності в 
сільському 

господарстві, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 19623, 
виданий 

02.07.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
18418, виданий 

25 Фінанси, гроші 
та кредит

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
25 років.
4. Підвищення 
кваліфікації: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. Довідка 
№ В - 207  від 19.03. 
2018 р.,  
Старопольська Вища 
школа в м Кельце з 23 
листопада  2018 по 23 
травня 2019 р.
5.  Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 



24.10.2007 наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1.Liubov Syniavska, 
Oksana Grytsyna, 
Heorhiy Cherevko, Olha 
Sholudko, Ruslana 
Sodoma. Direct 
Taxation of Agricultural 
Enterprises. 
'International Journal 
of Recent Technology 
and Engineering 
(IJRTE)', ISSN: 2277-
3878 (Online), Volume-
9 Issue-2, July 2020. 
Page No.:303-307.The 
Value of Citation (VoC) 
IJRTE is 6.04 for the 
year 2019. 
2.наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Шолудько О.В., 
Онисько С.М. Оцінка 
світового досвіду 
фінансової підтримки 
аграрної сфери. 
Вісник ЛНАУ : 
економіка АПК. – 
2013. – № 20 (1). – С. 
137-147.
2. Шолудько О.В., 
Грицина О.В., Рубай 
О.В. Фінансові 
детермінанти 
функціонування 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Науковий журнал 
ЛНАУ: Аграрна 
економіка. 2017. Т.10. 
№3-4. С.106 – 112
3. Онисько С.М., 
Грицина О.В. 
Важливість 
використання 
фінансового 
моніторингу в ході 
здійснення 
фінансового 
контролінгу. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. 2018. №  25. С. 
45-53.
4. Шолудько О., 
Грицина О.В. 
Особливості 
фінансової поведінки 
домогосподарств та їх 
адаптація до сучасних 
економічних реалій. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2019. 
№  26. С. 87-91. 
5. Грицина О.В., 
Шолудько О.В., 
Содома Р.І. Пенсійна 
реформа в Україні: 
реалії та перспективи. 
Економічний вісник 
Національного 
гірничого 
університету. № 3(67). 
2019. С. 150 - 155. 



наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 
212 с.
2. Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Вступ до фаху. Навч. 
Посібник під 
загальною редакцією 
Грицини О.В. Львів, 
2016. 380с.
3. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і 
села:колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 354-
440.
4. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села / 
колективна 
монографія за заг.ред 
О.В.Грицини. Львів. 
2019 р. 215с.

5 участь у 
міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»: 
Міжнародний 
науково-
дослідницький проект 
співпраці «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 
perspektivy rozvoja» з 
реалізації частини 
цього проекту на тему 
«Транскордонне 
співробітництво як 
вектор розвитку 
малого та середнього 
бізнесу України з 
країнами V-4».

10 організаційна 
робота у закладах 



освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступний завідувача 
кафедри фінансів і 
кредиту,
Завідувач кафедри 
фінанси , банківської 
справи та 
страхування,
Заступник завідувача 
кафедри фінансів, 
банківської справи та 
страхування

13 наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1.  Шолудько О.В. 
Фінанси. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування». 
Дубляни, 2019. 35 с.
2. Шолудько О.В., 
Східницька Г.В. 
Публічні та місцеві 
фінанси. Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни, 
виконання 
контрольної роботи та 
проведення 
практичних занять 
студентами ННІЗПО 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування»  ОС 
Бакалавр. Львів, 2019. 
- 36С.
3. Фінанси та 
фінансовий ринок. 
Методичні 



рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
виконання 
контрольних робіт 
студентами напряму 
підготовки 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр».Дубляни, 
2019. 35 с.
4. Фінансовий 
контролінг. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
виконання 
контрольних робіт 
студентами напряму 
підготовки 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Магістр».Дубляни, 
2019. 35 с.
5. Публічні і місцеві 
фінанси. Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
виконання 
контрольних робіт 
студентами напряму 
підготовки 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр».Дубляни, 
2019. 35 с.

14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групо; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 



студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонатах України; 
виконання обов`язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов`язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1-2 квітня 2019р. - ІІІ 
місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
спеціальності 
«Фінанси і кредит, 
Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет, студентка 
Тимків І.М. (Фін - 31)

18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
4.  Вирощування 
кларієвого сома 
фермерським 
господарством в 
умовах установок 
замкнутого 
водопостачання 
(УЗВ). Розробники: 
Грицина О.В., 
Шолудько О.В., 
Синявська Л.В., Тофан 
І.М. – 30 балів. 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями. За 
заг. ред. Я. С. 
Янишина. Львів : 
Ліга-Прес, 2020.  368 
с.
5. Бізнес-план з 
вирощування імбиру 
(Шолудько О.В., 
Синявська Л.В.) 
Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві. Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями. За 
заг. ред. Я. С. 
Янишина.  Львів : 
Ліга-Прес, 2020.  
6. Грицина О.В., 



Шолудько О.В., 
Синявська Л.В., Тофан 
І.М. Вирощування 
кларієвого сома 
фермерським 
господарством в 
умовах установок 
замкнутого 
водопостачання 
(УЗВ). Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. (Львів. 
2020).  Вип.20. Львів: 
ЛНАУ, 2020.

63344 Яців 
Світлана 
Федорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність: 
1715 Економіка 
та організація 

сільського 
господарства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046584, 
виданий 

21.05.2008, 
Атестат 

доцента ДЦ 
038406, 
виданий 

03.04.2014

15 Економіка 
підприємства і 
міжнародна 
економіка

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
15 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
ННІ післядипломної 
освіти, свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації. 
Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації.  
СС004933706/004255
0-17, 25-09-6.10.2017
2. Старопольська 
вища школа в 
Кельцах, Республіка 
Польща, 10.05.2019-
11.11.2019р. 
Сертифікат від 
11.11.2019р
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:

Відповідність 
кадровим вимогам:
Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:

 Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Яців С.Ф.  
Концентрація 
виробництва як 
чинник розвитку 
свинарства в 
сількогосподарських 
підприємствах. 
Аграрна економіка. 
Науковий журнал 
ЛАНУ .2016. Т9,№ 3-4 



С 97-104 фахове 
видання. (журнал 
включений до 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus).
2.Яців С.Ф. Яців І. Б. 
Вплив накладних 
витрат на формування 
повної собівартості 
реалізованої 
сільськогосподарської 
продукції. Ефективна 
економіка: електрон. 
наук. фахове вид. 
2017. №4. 
URL:http://www.econo
my.nayka.com.ua/?
op=1&z=5524 (0,58 
д.а., у т.ч. 0,28 д.а. – 
Яців С.Ф.) (журнал 
включений до 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus).
3.Яців С.Ф. 
Особливості 
інтенсифікації 
виробництва окремих 
видів продукції в 
сільськогосподарських 
підприємствах. 
Аграрна економіка: 
наук. фахове вид. 
2017. Т.10 №3-4 (0,58 
д.а.,) (журнал 
включений до 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus).
4. С.Ф. Яців., 
І.Б.Яців.Особливості 
формування 
конкурентних переваг 
сільськогосподарських 
підприємствю 
Економічний аналіз: 
зб. наук. праць. – 
2018. – Том 28. – №1. 
– с. 278-285.
5..І.Б.Яців, С.Ф.Яців. 
Збутова діяльність 
фермерських 
господарств. Аграрна 
економіка №3-4, 
2019.С 77-84.
6.. Щербата І. В., Яців 
С. Ф. Використання 
інструментарію теорії 
ігор при визначенні 
спеціалізації 
сільськогосподарськог
о підприємства. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК.- 
2019.-№ 26 .- С.129-
134
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. С.Ф.Яців 
І.Б.Яців,,Регіональний 
ринок м’яса : 
ефективне 
функціонування і 
перспективи розвитку. 
Монографія. Львів 
2008р.
. 2.Кооперація в агро 
бізнесі. / 
Ф.В.Горбонос, 



Л.А.Янковська, 
Н.Ф.Павленчик,та 
інші.-  Львів 2011р.- 
360с. підручник  (з 
грифом МОН України 
лист №1/11-1735.) 
(авторський внесок – 
6,3 д.а).
3. Yatsiv I., Yatsiv S. 
Social functional 
strategy to secure 
competitive capacity of 
agricultural enterprises. 
Conceptual aspects 
manage¬ment of 
competitiveness the 
economic entities: 
collective monograph / 
edited by M. 
Bez¬partochnyi, I. 
Britchenko, in 2 Vol. / 
Higher School of Social 
and Economic. 
Przeworsk: WSSG, 
2019.  Vol. 1. P. 204-
212.

Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Відповідальний 
виконавець 
господоговірної 
наукової теми 
кафедри економіки 
договір №15.05/9 на 
тему «Підвищення 
ефективності галузі 
молочного скотарства 
у  ФГ» Лелик» 
Жовківського району 
Львівської області, 
2018р.
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1.Яців С. Ф 
Перспективи 
товарного 
виробництва молока в 
господарствах 
населення Львівської 
області. Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій: 
матеріали ХІХ 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму,19-21 вересня 
2018р.-Львів: Ліга-
прес ,2018.- С 50-53



2.Яців С. Ф., Щербата 
І. В.,  Забезпечення 
розвитку потенціалу 
галузі тваринництва в 
сільськогосподарських 
підприємствах. 
Ефективність 
функціонування 
сільськогосподарських 
підприємств: 
матеріали VІ11 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції. 
Проблематика 2019 р.: 
«Формування і 
ефективність 
використання 
ресурсного потенціалу 
сільськогосподарських 
підприємств» (Львів 
22-24 травня 2019 р).   
Львів: Ліга-Прес, 
2019. . С. 155-159
3. Яців С. Дотаційна 
підтримка 
виробництва 
продукції скотарства у 
господарствах 
населення. Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій: 
матеріали ХІХ 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму,17-18 вересня 
2019р.-Львів: Ліга-
прес ,2019.- С 66-69
4. Яців С. Ф.  Щербата 
І. В. Вплив рівня 
продовольчої безпеки 
на національну 
безпеку держави. 
Матеріали IX 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (25-27 
травня 2020 р). 
Ефективність 
функціонування 
сільськогосподарських 
підприємств:  
Проблематика 2020 
р.: «Світові тенденції 
розвитку 
агропромислового 
виробництва»– Львів: 
Ліга-Прес, 2020. –с 
83-87

114752 Іваницький 
Ігор 
Євстахійови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність: 

1740 
Бухгалтерськи
й облік і аналіз 
господарської 
діяльності в 
сільському 

господарстві, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 002227, 

29 Економіко-
математичне 
моделювання

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
29 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
Старопольська вища 
школа в Кельцах з 
10.05.2016-11.11.2016 
року (сертифікат 
виданий 11.11.2016 
року № 26/16, 
Старопольська вища 
школа в Кельцах).
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:



виданий 
13.01.1999, 

Атестат 
доцента ДЦ 

6192, виданий 
23.12.2002

2.2 наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:
1. Желєзняк  А.М., 
Іваницький І.Є. 
Управління ресурсами 
аграрних підприємств 
на основі оптимізації 
бізнес-процесів. 
Аграрна економіка. – 
2016. –– №1-2. - Т.9 
(міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus)
2.  Пасічник Т.В., 
Іваницький І.Є. 
Оцінка процесів 
конвергенції у 
розвитку 
прикордонних 
регіонів України і 
Польщі.  CROSS-
BORDER 
COOPERATION AS A 
VECTOR OF 
DEVELOPMENT OF 
SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISES OF 
UKRAINE MITH THE 
V-4 COUNTRIES -2ND  
ISSUE / Вища школа 
економіки і 
менеджменту , 
Братіслава, 2017.
3.  Іваницький І.Є., 
Пасічник Т.В. 
Формування ринку 
комбікормів. Вісник 
ЛНАУ Економіка АПК 
№24(1)  – Львів 2017.
4. Іваницький І.Є. 
Розвиток 
інформаційного 
суспільства і освіта. 
Вісник ЛНАУ 
Економіка АПК №25  
– Львів 2018.
5.  Іваницький І.Є., 
Смолінський В.Б. 
Оптимізаційна 
галузевої структури та 
спеціалізації аграрних 
підприємств. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
Економіка АПК. №26. 
Львів : Львівський 
НАУ. 2019.
   6. Сибаль Я.И., 
Кадюк З.С., 
Иваницкий И.Е. 
Теория и практика 
оптимизации 
свиноводческой 
отрасли в 
специализированных 
хазяйствах. Сельское 
хозяйство- проблемы 
и перспективы. 
Экономика . Том 27 –
Гродно 2014

2.3 наявність виданого 
підручника чи 



навчального 
посібника або 
монографії:
1. Сибаль Я. І., Кадюк 
З. С., Іваницький І.Є., 
Вовк С.Г. Економіко-
математичне 
моделювання 
кормовиробництва і 
розвитку 
тваринництва у 
скотарських 
господарствах 
лісостепової зони 
Львівської області  
Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 
західного регіону 
України : колективна 
монографія / за заг. 
ред. П.С. 
Березівського. Львів : 
Український 
бестселер, 2011. С. 641-
645. 
2. Сибаль Я., Кадюк З., 
Іваницький І. 
Економіко-
математичне 
моделювання в АПК: 
Навчальний 
посібник.- 
Львів:»магнолія 
2006», 2013.- 277с.. 
3. Пасічник Т.В., 
Смолінський В.Б., 
Желєзняк А.М. 
Багаторівневі нечіткі 
системи аналізу 
конкурентоспроможн
ості 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. 
Львів, 2016. С.635-644.
2.13 наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Іваницький І.Є., 
Смолінський В.Б. 
Розв’язування 
транспортних задач. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Економіко-



математичне 
моделювання» 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми та ННІЗПО 
всіх спеціальностей. 
Львів. 2018. 24 с.
2. Іваницький І.Є., 
Смолінський В.Б. 
Раціони годівлі 
тварин і птиці. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять і 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Економіко-
математичне 
моделювання» для 
студентів 
економічного 
факультету денної 
форми та ННІЗПО 
всіх спеціальностей. 
Львів. 2018. 28 с.
3. Смолінський В.Б., 
Іваницький І.Є. 
Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт для 
студентів факультету 
агротехнологій і 
екології денної форми 
навчання та ННІЗПО 
з спеціальності 101 
Екологія. Львів. 2019. 
24 с.
4. Смолінський В.Б., 
Іваницький І.Є. 
Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля. Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
факультету 
агротехнологій і 
екології денної форми 
навчання та ННІЗПО 
з спеціальності 101 
Екологія. Львів. 2019. 
36 с.
5. Іваницький І.Є., 
Смолінський В.Б. 
Моделювання 
розвитку 
тваринництва і 
кормовиробництва. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Економіко-
математичне 
моделювання» 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми та ННІЗПО 
всіх спеціальностей. 
Львів. 2019. 44 с.
6. Іваницький І.Є., 
Смолінський В.Б. 
Симплексний метод 
розв’язування задач 
лінійного 



програмування. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання  
практичних робіт з 
дисципліни 
«Економіко-
математичне 
моделювання» для 
студентів 
економічного 
факультету денної 
форми та ННІЗПО 
всіх спеціальностей. 
Львів. 2018. 36 с.
2.14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групо; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонатах України; 
виконання обов`язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов`язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 



комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Моделювання 
виробничих систем та 
інформаційні 
технології в АПК».
2. Диплом ІІІ ступеня 
за перемогу у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт за 
напрямком 
«Економічна 
кібернетика» у 2019-
2020 н.р. (ст. гр. МО-
22сп  Білецький З.Т.)
2.15 наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій:
І.Іваницький 
Формування ринку 
цукру. Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій: 
матеріали XIХ 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму, 19-21 вересня 
2018р. Львів : 
Львівський НАУ, 
2018. С. 47-49 
І.Іваницький 
Ефективність 
виробництва зерна. 
Теорія і практика 
розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій: 
матеріали XХ 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму, 17-19 вересня 
2019р. Львів : 
Львівський НАУ, 2019. 
С. 69-71 
 Іваницький І.Є. 
Оптимізація розвитку 
овочівництва. 
Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: 
обліково-фінансовий 
та управлінський 
аспекти: матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 19-21 
березня 2019 р. Ч.2. 
Львів: ЛНАУ, 2019. С. 
201-203.
Іваницький І.Є. 
Глобалізаційні  
процеси та їх вплив на 
економіку України 
Трансформаційні 
зміни національної 
економіки в умовах 
євроінтеграцій: 



матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 27-28 
травня 2019 року. 
Львів: ЛНАУ, 2019
Семінар «Pantheon 
Farming ERP для 
навчального процесу 
ВНЗ ІІІ-IV рівнів 
акредитації», 
Львівський 
національний 
аграрний університет, 
25 травня 2016 р., м. 
Дубляни. (сертифікат 
учасника семінару)
Науково-практичний 
семінар «Ефективні 
інструменти on-line 
технологій в 
сільському 
господарстві: 
український досвід», 
21 листопада 2017 р., 
Львівський 
національний 
аграрний університет.

127749 Агрес Оксана 
Григорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 15318, 
виданий 

04.07.2013, 
Атестат 

доцента AД 
1933, виданий 

05.03.2019

9 Банківська 
система

1. Основне місце 
роботи – ЛНАУ.
2.  Кандидат 
економічних наук. 
3. Стаж науково- 
педагогічної роботи – 
9 років.
4. Підвищення 
кваліфікації:
Старопольська вища 
школа в Кельцах з “11”  
травня 2017 року по 
“14” листопада 2017 
року (сертифікат 
виданий 12 листопада 
2017 року, 
Старопольська вища 
школа в Кельцах).
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1. наявність за останні 
п`ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Oksana AGRES, 
Anatoliy SHVORAK, 
Olga MARCUS, Sergii 
ZELENKO, Nataliia 
TLUCHKEVYCH, 
Oksana ZELENKO. The 
impact of the peasant 
farms functioning on 
the differentiation of 
the living level of the 
rural population. a case 
study of volyn region. 
Scientific Papers Series 
“Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development“ 
Volume 20, Issue 
2/2020. p. 13-18. 
http://managementjour
nal.usamv.ro/pdf/vol.2



0_2/volume_20_2_20
20.pdf
2. Oksana AGRES, 
Anatoliy SHVORAK, 
Olga MARCUS, Sergii 
ZELENKO, Nataliia 
TLUCHKEVYCH, 
Oksana ZELENKO. The 
impact of the peasant 
farms functioning on 
the differentiation of 
the living level of the 
rural population. a case 
study of volyn region. 
The International 
Conference ”Agriculture 
for Life, Life for 
Agriculture” June 4 ‒ 6, 
2020. 
http://agricultureforlife
.usamv.ro/
3.   Sodoma R., Agres 
O., Havryliuk O., 
Melnyk K. Innovation 
And Investment 
Development Of 
Ukrainian Industry. 
Financial and credit 
activity: problems of 
theory and practice. Vol 
1, No 28 (2019). P. 
К.е.н., доц 225-233 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/161882
4.  Tofan I. N., Agres O. 
H.,  ShmatkovskaT. O. 
Problems in 
administration of tax 
on real estate other 
than land in Ukraine. 
Науковий вісник 
Полісся. – 2017. - № 3 
(11). Ч. 2. С. 148-153 
http://nvp.stu.cn.ua/uk
/component/k2/item/8
23-tofan-i-n-ahres-o-h-
shmatkovska-t-o-
problems-in-
administration-of-tax-
on-real-estate-other-
than-land-in-
ukraine.html
5. Агрес О.Г., Содома 
Р.І., Садура О.Б. 
Realities and prospects 
of Ukraine banking 
system.  Financial and 
credit activity: 
problems of theory and 
practice, ДВНЗ 
"Університет 
банківської справи", 
Vol 2, No 23 (2017), С. 
17-23. 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/121032/116962
2. наявність не менше 
п`яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку фахових 
видань України:
1. Агрес О.Г., 
Томашевський Ю.М. 
Напрями подальшого 
розвитку 
bancassurance в 
Україні Економічний 
вісник. Серія: 
фінанси, облік, 
оподаткування , №4, 



2020. С. 45-55.
2. Садура О., Агрес О. 
Bancassurance як 
цінний інструмент 
розвитку фінансового 
ринку. Вісник 
Національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”. Серія 
“Проблеми економіки 
та управління. Т.4, № 
1, 2020. с.93-100.
3. Агрес О.Г. , Тимків 
І.М. Економічна 
сутність співпраці 
банків та страхових 
компаній. 
Економічний вісник 
Національного 
гірничого 
університету. 
Науковий журнал №3 
(67), Дніпро, 2019. С. 
90-99.
4. Садура О., Агрес О. 
Роль лізингової 
діяльності в аграрній 
сфері економіки. 
Вісник ЛНАУ: 
Економіка АПК, 2019. 
С.104-107.
5. Агрес О.Г., Колодій 
А.В. Bancassurance як 
процес співпраці 
банківського й 
страхового бізнесу. 
Аграрна Економіка. 
2018. Т. 11 № 1-2. С.45-
53 (0,56 друк.арк).
6. Агрес О.Г., 
Томашевський Ю.М., 
Садура О.Б. 
Порівняльний аналіз 
основних методів 
страхування врожаю 
сільськогосподарських 
культур. Економічний 
дискурс. 2018. №12. 
С.150-155.
7. Агрес О.Г. 
Вдосконалення 
системи 
корпоративного 
управління в 
комерційному банку 
стаття. Економічний 
дискурс. 
Міжнародний збірник 
наукових праць. 
Випуск,1. – 2016 р. – с. 
82-88
8. Агрес О.Г., 
Шматковська Т.О. 
Оцінювання процесів 
щодо банкрутства в 
аспекті розвитку 
контролінгу на 
підприємстві . 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. - 2015. 
- № 4. - С. 129-134 
9. Агрес О.Г. Напрями 
підвищення 
ефективності 
інституту банкрутства. 
Вісник Львівської 
державної фінансової 



академії / голов. ред. 
Буряк П.Ю. – Львів : 
ЛДФА, 2015. - №26. – 
с. 102-107.

 3. наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Вдосконалення 
механізму майнового 
страхування в с/г. 
Організаційно-
економічний механізм 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України: Колективна 
монографія.- Львів: 
Український 
бестселер, 2011. с. 561-
573.
2. Економічна 
ефективність 
використання 
основних засобів 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Монографія. Львів: 
Ліга-Прес, 2015. – 200 
с.
3. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 
212 с.
4.  Фінанси, 
банківська справа та 
страхування. Вступ до 
фаху. Навч. Посібник 
під загальною 
редакцією Грицини 
О.В. Львів, 2016. 380с.
5. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села: 
колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 354-
440.
6. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села / 
колективна 
монографія за заг.ред 
О.В.Грицини. Львів. 
2019 р. 215с.

.5 участь у 



міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
1. Міжнародний 
науково-
дослідницький проект 
співпраці «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 
perspektivy rozvoja» з 
реалізації частини 
цього проекту на тему 
«Транскордонне 
співробітництво як 
вектор розвитку 
малого та середнього 
бізнесу України з 
країнами V-4».

8. виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
2018р. за темою:" 
Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку ФГ "Смолин" 
Яворівського району 
Львівської області. 
2. Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
жовтень 2018р.) за 
темою «Аналіз 
інвестиційної 
привабливості 
Підберізцівської 
сільської ради ОТГ.
3. Секретар наукового 
фахового видання 
“Вісник ЛНАУ. 
Економіка АПК”, що 
входить в міжнародну 
наукометричну базу 
Index Copernicus

13. наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 



три найменування:
1. Банківська система. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
2. Фінанси 
підприємств. 
Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності  072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
3. Фінанси 
підприємств. Робочий 
зошит для виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
4. Історія  фінансової 
науки. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»
5. Банківська справа. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр»

14. керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 



наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групо; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонатах України; 
виконання обов`язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов`язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування».
2. Стецюк О. – ІІ місце 
у конкурсі наукових 
робіт в проекті 
"Scholarship в Україні"
3. Диплом І ступеня за 
перемогу у 
Всеукраїнському 
конкурсі бізнес-планів 
підприємницької 
діяльності (ст. гр. Фін-
22сп Коготюк І.М.)
4. Диплом ІІ ступеня 
за перемогу у 
Всеукраїнському 
конкурсі бізнес-планів 
підприємницької 



діяльності (ст. гр. Фін-
22сп Миколаїв С.Я.)

15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій:
1. Синявська Л.В., 
Агрес О.Г. 
Вдосконалення 
механізму 
горизонтального 
вирівнювання 
місцевих бюджетів. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок : за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва (Львів, 2019). 
Вип.19. Львів. нац. 
аргар. ун-т, 2019. С. 32 
(0,1 друк.арк.)
2. Агрес О.Г. Бізнес-
план з виробництва та 
реалізації продукції 
бджільництва 
використовуючи 
мобільний павільйон 
/ А.В. Колодій, О.Б. 
Садура / Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями : за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина. / Ліга-
Прес, Львів, 2019. C. 
3. Агрес О.Г. Бізнес-
план з вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві / 
О.В.Шолудько, 
Г.В.Марків, 
Г.В.Східницька, 
А.В.Колодій, / Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями : за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина. / Ліга-
Прес, Львів, 2018. C. 
77-100.
4. Бізнес-план з 
вирощування цесарок 
у фермерському 
господарстві. (Колодій 
А.В., Агрес О.Г., 
Томашевський Ю.М.) 
5. Синявська Л.В., 
Агрес О.Г. 
Організаційні 
чинники в системі 
управління 
фінансовими 
ресурсами 
підприємств 
аграрного сектору. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 



розробок : за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва (Львів, 2019). 
Вип.19. Львів. нац. 
аргар. ун-т, 2019. С. 
49-50 (0,1 друк.арк.)
6. Садура О.Б., Агрес 
О.Г. Організаційні 
чинники в системі 
управління 
фінансовими 
ресурсами 
підприємств 
аграрного сектору. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок : за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва (Львів, 2018). 
Вип.18. Львів. нац. 
аргар. ун-т, 2018. С. 
49-50 (0,1 друк.арк.)
18. наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування 
страхових компаній, 
управління 
Пенсійного фонду 
Львівської області, 
аграрних 
підприємств, розробка 
бізнес-планів.
Створення науково-
технічної продукції 
(згідно договору 
2018р. за темою:" 
Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку ФГ "Смолин" 
Яворівського району 
Львівської області. 
Марків Г.В., 
Східницька Г.В., 
Колодій А.В., Агрес 
О.Г.. Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів. 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями : за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина. (Львів, 
2018). Ліга-Прес, 
2018. C. 127-134 (0,4 
друк.арк.).
Бізнес-план з 
виробництва та 
реалізації продукції 
бджільництва 
використовуючи 
мобільний павільйон. 
Розробники: Агрес 
О.Г., Колодій А.В., 
Садура О.Б.

 
 

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



оцінювання
 

Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову 
звітність та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 



практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Підсумковий контроль - 
екзамен

Податкова справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Соціальне страхування словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств 
та фінансова 
діяльність суб'єктів 
господарювання

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Податкова справа та 
податкова система 
України

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль – 
залік, екзамен

ПР20. Виконувати 
функціональні 
обов’язки в групі, 
пропонувати 
обґрунтовані 
фінансові рішення.

Менеджмент словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 

Усний, письмовий поточний 
контроль  правильності 
виконання практичних 
завдань та розрахунків, у 
тому числі запланованих на 
самостійне опрацювання 
студентом, розв’язування 



підготовка рефератів тестових завдань.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств 
та фінансова 
діяльність суб'єктів 
господарювання

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Навчальна практика з 
фаху (2 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту.

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 



оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

ПР19. Виявляти 
навички 
самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до 
нових знань. 

Правознавство та 
правове забезпечення

словесні, практичні, наочні:
лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання,
перевірка самостійної 
роботи, підсумковий 
контроль – екзамен.

Інформаційні системи 
в галузі

словесні, практичні, наочні:
лекція,  практичні заняття, 
(індивідуальна та групова 
форма роботи), 
використання електронних 
засобів навчання

Усний, письмовий поточний 
контроль  правильності 
виконання практичних 
завдань та розрахунків, у 
тому числі запланованих на 
самостійне опрацювання 
студентом,  підсумковий 
контроль знань – екзамен.

Філософія словесні, практичні, наочні:
 інтерактивні лекції, 
мультимедійна презентація;  
бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усне та письмове 
оцінювання активності і 
знань студентів під час 
практичних занять, 
підсумковий контроль знань 
– екзамен.

Вища математика словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з підручником; 
пояснення,  ілюстрування, 
вправи, практичні роботи, 
самостійна робота.

Оцінювання знань студентів 
під час практичних занять, 
знання основних термінів, 
виконання підсумкових 
завдань, підсумковий 
контроль посеместрово - 
залік, екзамен.

Іноземна мова словесні, практичні, наочні:
лекції,  мультимедійні 
презентації,  бесіди,  методи 
дистанційного навчання, 
робота з підручником; 
ілюстрування, 
демонстрування, практичні 
роботи, самостійна робота

письмове, усне опитування 
та тестування;
підсумковий контроль - 
залік

Фінанси, гроші та 
кредит

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції (розгляд 
проблемних питань),  
комбіноване семінарське 
заняття (доповіді, реферати, 
бесіди або дискусії), 
семінар-практикум 
відповідно до плану завдань 
дослідного характеру 
(доповідь, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси, гроші і 
кредит

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.



Економіка 
підприємства і 
міжнародна економіка

словесні, практичні, наочні:
інтерактивні лекції, лекції 
обговорення, використання 
електронних засобів 
навчання, практичні 
заняття, (індивідуальна та 
групова форма роботи), 
використання електронних 
засобів навчання

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств 
та фінансова 
діяльність суб'єктів 
господарювання

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Бюджетна система словесні, практичні, наочні:
традиційні  лекції, 
проблемні лекції з 
дискусійними питаннями,  
практичні заняття 
(опитування, доповіді, 
дискусії, тестування),  
розрахунково-аналітичні 
індивідуальні роботи

Проміжний контроль знань, 
комплексний письмовий 
модульний контроль,  
написання та захист 
контрольної роботи, 
підсумковий контроль - 
екзамен.

Державні фінанси та 
казначейська справа

словесні, практичні, наочні:
 лекції, семінар з виступами 
студентів, практичні та 
семінарські заняття з 
використанням 
електронних засобів 
навчання, презентація

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Навчальна практика з 
фаху (2 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту.

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.



основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

ПР18. 
Демонструвати 
базові навички 
креативного та 
критичного 
мислення у 
дослідженнях та 
професійному 
спілкуванні.

Економічна теорія словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усний, письмовий поточний 
контроль,  опитування, 
виступ на семінарських 
заняттях, підсумковий 
контроль посеместрово - 
залік, екзамен.

Філософія словесні, практичні, наочні:
 інтерактивні лекції, 
мультимедійна презентація;  
бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усне та письмове 
оцінювання активності і 
знань студентів під час 
практичних занять, 
підсумковий контроль знань 
– екзамен

Навчальна практика з 
фаху (2 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту.

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 



демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Навчальна практика з 
фаху (1 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту.

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

Соціальне страхування словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПР17. Визначати 
та планувати 
можливості 
особистого 

Філософія словесні, практичні, наочні:
 інтерактивні лекції, 
мультимедійна презентація;  
бесіда;  методи 

Усне та письмове 
оцінювання активності і 
знань студентів під час 
практичних занять, 



професійного 
розвитку.

дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

підсумковий контроль знань 
– екзамен.

Менеджмент словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усний, письмовий поточний 
контроль  правильності 
виконання практичних 
завдань та розрахунків, у 
тому числі запланованих на 
самостійне опрацювання 
студентом, розв’язування 
тестових завдань.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Іноземна мова словесні, практичні, наочні:
лекції,  мультимедійні 
презентації,  бесіди,  методи 
дистанційного навчання, 
робота з підручником; 
ілюстрування, 
демонстрування, практичні 
роботи, самостійна робота

письмове, усне опитування 
та тестування;
підсумковий контроль - 
залік

Фінансовий ринок та 
операції з цінними 
паперами

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію, 
презентація

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Банківська справа та 
банківські операції

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Банківська справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 



здійснюється в письмовій 
формі.

ПР16. 
Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних 
завдань та 
змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати.

Банківська система словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
-  Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Фінанси підприємств 
та фінансова 
діяльність суб'єктів 
господарювання

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Економіка 
підприємства і 
міжнародна економіка

словесні, практичні, наочні:
інтерактивні лекції, лекції 
обговорення, використання 
електронних засобів 
навчання, практичні 
заняття, (індивідуальна та 
групова форма роботи), 
використання електронних 
засобів навчання

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Економіко-
математичне 
моделювання

Оцінювання знань студентів 
під час практичних занять,  
виконання підсумкових 
завдань, розв’язування 
тестових завдань, 
підсумковий контроль – 
екзамен.

письмове, усне опитування 
та тестування;
підсумковий контроль - 
залік

Статистика словесні, практичні, наочні:
лекція, робота з 
підручником, вправи, 
практичні роботи, 
індивідуальні завдання,  
пояснення,  ілюстрування, 
демонстрування, самостійна 
робота.

Оцінювання знань студентів 
під час практичних занять,  
виконання підсумкових 
завдань, розв’язування 
тестових завдань, 
підсумковий контроль – 
екзамен.

Філософія словесні, практичні, наочні:
 інтерактивні лекції, 
мультимедійна презентація;  
бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усне та письмове 
оцінювання активності і 
знань студентів під час 
практичних занять, 
підсумковий контроль знань 
– екзамен.

Інформаційні системи 
в галузі

словесні, практичні, наочні:
лекція,  практичні заняття, 

Усний, письмовий поточний 
контроль  правильності 



(індивідуальна та групова 
форма роботи), 
використання електронних 
засобів навчання

виконання практичних 
завдань та розрахунків, у 
тому числі запланованих на 
самостійне опрацювання 
студентом,  підсумковий 
контроль знань – екзамен.

Економічна теорія словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усний, письмовий поточний 
контроль,  опитування, 
виступ на семінарських 
заняттях, підсумковий 
контроль посеместрово - 
залік, екзамен.

Соціальне страхування словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Вища математика словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з підручником; 
пояснення,  ілюстрування, 
вправи, практичні роботи, 
самостійна робота.

Оцінювання знань студентів 
під час практичних занять, 
знання основних термінів, 
виконання підсумкових 
завдань, підсумковий 
контроль посеместрово - 
залік, екзамен.

Податкова справа та 
податкова система 
України

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль – 
залік, екзамен

Державні фінанси та 
казначейська справа

словесні, практичні, наочні:
 лекції, семінар з виступами 
студентів, практичні та 
семінарські заняття з 
використанням 
електронних засобів 
навчання, презентація

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
-  Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 



- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Фінансовий ринок та 
операції з цінними 
паперами

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію, 
презентація

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Єдиний кваліфікаційний 
екзамен здійснюється в 
письмовій формі.

Податкова справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
-  Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

ПР15. Спілкуватись 
в усній та 
письмовій формі 
іноземною мовою у 

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, виначених 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 



професійній 
діяльності.

Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Єдиний кваліфікаційний 
екзамен здійснюється в 
письмовій формі.

Банківська справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
-  Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Банківська справа та 
банківські операції

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
-  Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Економіка 
підприємства і 
міжнародна економіка

словесні, практичні, наочні:
інтерактивні лекції, лекції 
обговорення, використання 
електронних засобів 
навчання, практичні 
заняття, (індивідуальна та 
групова форма роботи), 
використання електронних 
засобів навчання

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Іноземна мова словесні, практичні, наочні:
лекції,  мультимедійні 
презентації,  бесіди,  методи 
дистанційного навчання, 
робота з підручником; 
ілюстрування, 
демонстрування, практичні 
роботи, самостійна робота

письмове, усне опитування 
та тестування;
підсумковий контроль - 
залік

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 



доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПР14. Вміти 
абстрактно 
мислити, 
застосовувати 
аналіз та синтез 
для виявлення 
ключових 
характеристик 
фінансових систем, 
а також 
особливостей 
поведінки їх 
суб’єктів.

Фінансовий ринок та 
операції з цінними 
паперами

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію, 
презентація

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Правознавство та 
правове забезпечення

словесні, практичні, наочні:
лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, 
перевірка самостійної 
роботи, підсумковий 
контроль – екзамен.

Вища математика словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з підручником; 
пояснення,  ілюстрування, 
вправи, практичні роботи, 
самостійна робота

Оцінювання знань студентів 
під час практичних занять, 
знання основних термінів, 
виконання підсумкових 
завдань, підсумковий 
контроль посеместрово - 
залік, екзамен.

Статистика словесні, практичні, наочні:
лекція, робота з 
підручником, вправи, 
практичні роботи, 
індивідуальні завдання,  
пояснення,  ілюстрування, 
демонстрування, самостійна 
робота.

Оцінювання знань студентів 
під час практичних занять,  
виконання підсумкових 
завдань, розв’язування 
тестових завдань, 
підсумковий контроль – 
екзамен.

Фінанси, гроші та 
кредит

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції (розгляд 
проблемних питань),  
комбіноване семінарське 
заняття (доповіді, реферати, 
бесіди або дискусії), 
семінар-практикум 
відповідно до плану завдань 
дослідного характеру 
(доповідь, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси, гроші і 
кредит

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
-  Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Фінанси підприємств 
та фінансова 
діяльність суб'єктів 
господарювання

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 



метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію

робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Фінанси підприємств словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
-  Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
-  Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Єдиний кваліфікаційний 
екзамен здійснюється в 
письмовій формі.

ПР13. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
фінансових 
процесів.

Економічна теорія словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усний, письмовий поточний 
контроль,  опитування, 
виступ на семінарських 
заняттях, підсумковий 
контроль посеместрово - 
залік, екзамен.

Філософія словесні, практичні, наочні:
 інтерактивні лекції, 

Усне та письмове 
оцінювання активності і 



мультимедійна презентація;  
бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

знань студентів під час 
практичних занять, 
підсумковий контроль знань 
– екзамен.

Статистика словесні, практичні, наочні:
лекція, робота з 
підручником, вправи, 
практичні роботи, 
індивідуальні завдання,  
пояснення,  ілюстрування, 
демонстрування, самостійна 
робота.

Оцінювання знань студентів 
під час практичних занять,  
виконання підсумкових 
завдань, розв’язування 
тестових завдань, 
підсумковий контроль – 
екзамен.

Фінанси, гроші та 
кредит

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції (розгляд 
проблемних питань),  
комбіноване семінарське 
заняття (доповіді, реферати, 
бесіди або дискусії), 
семінар-практикум 
відповідно до плану завдань 
дослідного характеру 
(доповідь, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси, гроші і 
кредит

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
-  Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Економіка 
підприємства і 
міжнародна економіка

словесні, практичні, наочні:
інтерактивні лекції, лекції 
обговорення, використання 
електронних засобів 
навчання, практичні 
заняття, (індивідуальна та 
групова форма роботи), 
використання електронних 
засобів навчання

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Соціальне страхування словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Податкова справа та 
податкова система 
України

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль – 
залік, екзамен



Податкова справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
-  Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист)

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
-  Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Фінансовий ринок та 
операції з цінними 
паперами

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію, 
презентація

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Навчальна практика з 
фаху (1 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту.

Навчальна практика з 
фаху (2 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту.



Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої світи та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Єдиний кваліфікаційний 
екзамен здійснюється в 
письмовій формі.

ПР12. 
Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення 
інформації, ідей, 
проблем та 
способів їх 
вирішення до 
фахівців і 
нефахівців у 
фінансовій сфері 
діяльності. 

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики



враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

Навчальна практика з 
фаху (2 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту.

Податкова справа та 
податкова система 
України

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль – 
залік, екзамен

Фінансове право 
України

словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Вибіркове усне опитування,  
перевірка виконання 
домашніх завдань, 
розв'язування задач, 
письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Соціальне страхування словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Податкова справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

ПР11. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
здійснення 
контрольних 
функцій у сфері 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування. 

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.



Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

Банківська система словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Бюджетна система словесні, практичні, наочні:
традиційні  лекції, 
проблемні лекції з 
дискусійними питаннями,  
практичні заняття 
(опитування, доповіді, 
дискусії, тестування),  
розрахунково-аналітичні 
індивідуальні роботи

Проміжний контроль знань, 
комплексний письмовий 
модульний контроль,  
написання та захист 
контрольної роботи, 
підсумковий контроль - 
екзамен.

Банківська справа та 
банківські операції

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Банківська справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 



та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та 
розуміти 
методологію 
визначення і 
методи отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати 
необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 

Статистика словесні, практичні, наочні:
лекція, робота з 
підручником, вправи, 
практичні роботи, 
індивідуальні завдання,  
пояснення,  ілюстрування, 
демонстрування, самостійна 
робота.

Оцінювання знань студентів 
під час практичних занять,  
виконання підсумкових 
завдань, розв’язування 
тестових завдань, 
підсумковий контроль – 
екзамен.

Економіка 
підприємства і 
міжнародна економіка

словесні, практичні, наочні:
інтерактивні лекції, лекції 
обговорення, використання 
електронних засобів 
навчання, практичні 
заняття, (індивідуальна та 
групова форма роботи), 
використання електронних 
засобів навчання

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств 
та фінансова 
діяльність суб'єктів 
господарювання

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Банківська система словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 



бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Соціальне страхування словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Податкова справа та 
податкова система 
України

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль – 
залік, екзамен

Податкова справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Фінансовий ринок та 
операції з цінними 
паперами

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 



заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію, 
презентація

задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Бюджетна система словесні, практичні, наочні:
традиційні  лекції, 
проблемні лекції з 
дискусійними питаннями,  
практичні заняття 
(опитування, доповіді, 
дискусії, тестування),  
розрахунково-аналітичні 
індивідуальні роботи

Проміжний контроль знань, 
комплексний письмовий 
модульний контроль,  
написання та захист 
контрольної роботи, 
підсумковий контроль - 
екзамен.

Банківська справа та 
банківські операції

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Банківська справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 



основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

ПР08. 
Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи, сучасні 
фінансові 
технології та 
програмні 
продукти

Інформаційні системи 
в галузі

словесні, практичні, наочні:
лекція,  практичні заняття, 
(індивідуальна та групова 
форма роботи), 
використання електронних 
засобів навчання

Усний, письмовий поточний 
контроль  правильності 
виконання практичних 
завдань та розрахунків, у 
тому числі запланованих на 
самостійне опрацювання 
студентом,  підсумковий 
контроль знань – екзамен.

Економіко-
математичне 
моделювання

словесні, практичні, наочні:
лекції,  мультимедійні 
презентації,  бесіди,  методи 
дистанційного навчання, 
робота з підручником; 
ілюстрування, 
демонстрування, практичні 
роботи, самостійна робота

письмове, усне опитування 
та тестування;
підсумковий контроль - 
залік

Навчальна практика з 
фаху (1 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту.

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.



ПР20. Виконувати 
функціональні 
обов’язки в групі, 
пропонувати 
обґрунтовані 
фінансові рішення.

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

Навчальна практика з 
фаху (2 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту.

Менеджмент словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усний, письмовий поточний 
контроль  правильності 
виконання практичних 
завдань та розрахунків, у 
тому числі запланованих на 
самостійне опрацювання 
студентом, розв’язування 
тестових завдань.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств 
та фінансова 
діяльність суб'єктів 
господарювання

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 



матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

ПР07. Розуміти 
принципи, методи 
та інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування.

Правознавство та 
правове забезпечення

словесні, практичні, наочні:
лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання,
перевірка самостійної 
роботи, підсумковий 
контроль – екзамен.

Економічна теорія словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усний, письмовий поточний 
контроль,  опитування, 
виступ на семінарських 
заняттях, підсумковий 
контроль посеместрово - 
залік, екзамен.

Фінансове право 
України

словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Вибіркове усне опитування,  
перевірка виконання 
домашніх завдань, 
розв'язування задач, 
письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий 

Фінанси підприємств 
та фінансова 
діяльність суб'єктів 
господарювання

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Банківська система словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Соціальне страхування словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 



лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Податкова справа та 
податкова система 
України

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль – 
залік, екзамен

Податкова справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Бюджетна система словесні, практичні, наочні:
традиційні  лекції, 
проблемні лекції з 
дискусійними питаннями,  
практичні заняття 
(опитування, доповіді, 
дискусії, тестування),  
розрахунково-аналітичні 
індивідуальні роботи

Проміжний контроль знань, 
комплексний письмовий 
модульний контроль,  
написання та захист 
контрольної роботи, 
підсумковий контроль - 
екзамен.

Банківська справа та 
банківські операції

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 



лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Банківська справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Державні фінанси та 
казначейська справа

словесні, практичні, наочні:
 лекції, семінар з виступами 
студентів, практичні та 
семінарські заняття з 
використанням 
електронних засобів 
навчання, презентація

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

ПР06. 
Застосовувати 
відповідні 

Вища математика словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 

Оцінювання знань студентів 
під час практичних занять, 
знання основних термінів, 



економіко-
математичні 
методи та моделі 
для вирішення 
фінансових задач. 

дистанційного навчання, 
робота з підручником; 
пояснення,  ілюстрування, 
вправи, практичні роботи, 
самостійна робота

виконання підсумкових 
завдань, підсумковий 
контроль посеместрово - 
залік, екзамен.

Статистика словесні, практичні, наочні:
лекція, робота з 
підручником, вправи, 
практичні роботи, 
індивідуальні завдання,  
пояснення,  ілюстрування, 
демонстрування, самостійна 
робота.

Оцінювання знань студентів 
під час практичних занять,  
виконання підсумкових 
завдань, розв’язування 
тестових завдань, 
підсумковий контроль – 
екзамен.

Економіко-
математичне 
моделювання

словесні, практичні, наочні:
лекції,  мультимедійні 
презентації,  бесіди,  методи 
дистанційного навчання, 
робота з підручником; 
ілюстрування, 
демонстрування, практичні 
роботи, самостійна робота

письмове, усне опитування 
та тестування;
підсумковий контроль - 
залік

Соціальне страхування словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Державні фінанси та 
казначейська справа

словесні, практичні, наочні:
 лекції, семінар з виступами 
студентів, практичні та 
семінарські заняття з 
використанням 
електронних засобів 
навчання, презентація

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 



атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, 
у т.ч. бюджетна 
та податкова 
системи, фінанси 
суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 

Фінанси підприємств 
та фінансова 
діяльність суб'єктів 
господарювання

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Податкова справа та 
податкова система 
України

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль – 
залік, екзамен

Податкова справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Фінансовий ринок та 
операції з цінними 
паперами

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію, 
презентація

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Бюджетна система словесні, практичні, наочні:
традиційні  лекції, 
проблемні лекції з 

Проміжний контроль знань, 
комплексний письмовий 
модульний контроль,  



дискусійними питаннями,  
практичні заняття 
(опитування, доповіді, 
дискусії, тестування),  
розрахунково-аналітичні 
індивідуальні роботи

написання та захист 
контрольної роботи, 
підсумковий контроль - 
екзамен.

Банківська справа та 
банківські операції

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Банківська справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Державні фінанси та 
казначейська справа

словесні, практичні, наочні:
 лекції, семінар з виступами 
студентів, практичні та 
семінарські заняття з 
використанням 
електронних засобів 
навчання, презентація

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Навчальна практика з 
фаху (2 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту.

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики



вцілому, зокрема АПК.
Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 

спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі

ПР04. Знати 
механізм 
функціонування 
державних 
фінансів, у т.ч. 
бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської 
системи та 
страхування. 

Правознавство та 
правове забезпечення

словесні, практичні, наочні:
лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання,
перевірка самостійної 
роботи, підсумковий 
контроль – екзамен.

Фінансове право 
України

словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Вибіркове усне опитування,  
перевірка виконання 
домашніх завдань, 
розв'язування задач, 
письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств 
та фінансова 
діяльність суб'єктів 
господарювання

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Банківська система словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Податкова справа та 
податкова система 
України

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 



робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль – 
залік, екзамен

Податкова справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Фінансовий ринок та 
операції з цінними 
паперами

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію, 
презентація

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен
Проміжний контроль знань, 
комплексний письмовий 
модульний контроль,  
написання та захист 
контрольної роботи, 
підсумковий контроль - 
екзамен.

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 



практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

Державні фінанси та 
казначейська справа

словесні, практичні, наочні:
 лекції, семінар з виступами 
студентів, практичні та 
семінарські заняття з 
використанням 
електронних засобів 
навчання, презентація

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 
сучасних світових 
та національних 
фінансових систем 
та їх структури. 

Фінансовий ринок та 
операції з цінними 
паперами

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію, 
презентація

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Навчальна практика з 
фаху (1 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту.

Навчальна практика з 
фаху (2 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту.

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 



Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою

підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

Банківська система словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Економіка 
підприємства і 
міжнародна економіка

словесні, практичні, наочні:
інтерактивні лекції, лекції 
обговорення, використання 
електронних засобів 
навчання, практичні 
заняття, (індивідуальна та 
групова форма роботи), 
використання електронних 
засобів навчання

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси, гроші і 
кредит

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Фінанси, гроші та 
кредит

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції (розгляд 
проблемних питань),  
комбіноване семінарське 
заняття (доповіді, реферати, 
бесіди або дискусії), 
семінар-практикум 
відповідно до плану завдань 
дослідного характеру 
(доповідь, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПР02. Знати і 
розуміти 
теоретичні основи 
та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем.      

Правознавство та 
правове забезпечення

словесні, практичні, наочні:
лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання,
перевірка самостійної 
роботи, підсумковий 
контроль – екзамен.

Фінансове право 
України

словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 

Вибіркове усне опитування,  
перевірка виконання 
домашніх завдань, 
розв'язування задач, 
письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 



підготовка рефератів. Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції (розгляд 
проблемних питань),  
комбіноване семінарське 
заняття (доповіді, реферати, 
бесіди або дискусії), 
семінар-практикум 
відповідно до плану завдань 
дослідного характеру 
(доповідь, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси, гроші і 
кредит

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Економіка 
підприємства і 
міжнародна економіка

словесні, практичні, наочні:
інтерактивні лекції, лекції 
обговорення, використання 
електронних засобів 
навчання, практичні 
заняття, (індивідуальна та 
групова форма роботи), 
використання електронних 
засобів навчання

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств 
та фінансова 
діяльність суб'єктів 
господарювання

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Навчальна практика з 
фаху (1 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту.



Навчальна практика з 
фаху (2 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

ПР01. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 

Правознавство та 
правове забезпечення

словесні, практичні, наочні:
лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, перевірка 
самостійної роботи, 
підсумковий контроль – 
екзамен.

Економічна теорія словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усний, письмовий поточний 
контроль,  опитування, 
виступ на семінарських 
заняттях, підсумковий 
контроль посеместрово - 
залік, екзамен.

Вища математика словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з підручником; 
пояснення,  ілюстрування, 
вправи, практичні роботи, 

Оцінювання знань студентів 
під час практичних занять, 
знання основних термінів, 
виконання підсумкових 
завдань, підсумковий 
контроль посеместрово - 
залік, екзамен.



самостійна робота.

Статистика словесні, практичні, наочні:
лекція, робота з 
підручником, вправи, 
практичні роботи, 
індивідуальні завдання,  
пояснення,  ілюстрування, 
демонстрування, самостійна 
робота.

Оцінювання знань студентів 
під час практичних занять,  
виконання підсумкових 
завдань, розв’язування 
тестових завдань, 
підсумковий контроль – 
екзамен.

Фінансове право 
України

словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Вибіркове усне опитування,  
перевірка виконання 
домашніх завдань, 
розв'язування задач, 
письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції (розгляд 
проблемних питань),  
комбіноване семінарське 
заняття (доповіді, реферати, 
бесіди або дискусії), 
семінар-практикум 
відповідно до плану завдань 
дослідного характеру 
(доповідь, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси, гроші і 
кредит

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Економіка 
підприємства і 
міжнародна економіка

словесні, практичні, наочні:
інтерактивні лекції, лекції 
обговорення, використання 
електронних засобів 
навчання, практичні 
заняття, (індивідуальна та 
групова форма роботи), 
використання електронних 
засобів навчання

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств 
та фінансова 
діяльність суб'єктів 
господарювання

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  



перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Соціальне страхування словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Податкова справа та 
податкова система 
України

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль – 
залік, екзамен

Податкова справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Бюджетна система словесні, практичні, наочні:
традиційні  лекції, 
проблемні лекції з 
дискусійними питаннями,  
практичні заняття 
(опитування, доповіді, 
дискусії, тестування),  
розрахунково-аналітичні 
індивідуальні роботи

Проміжний контроль знань, 
комплексний письмовий 
модульний контроль,  
написання та захист 
контрольної роботи, 
підсумковий контроль - 
екзамен.

Банківська справа та 
банківські операції

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Банківська справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 



за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Державні фінанси та 
казначейська справа

словесні, практичні, наочні:
 лекції, семінар з виступами 
студентів, практичні та 
семінарські заняття з 
використанням 
електронних засобів 
навчання, презентація

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

ПР23. Визначати 
досягнення і 
ідентифікувати 
цінності 
суспільства на 
основі розуміння 
місця предметної 
області у загальній 
системі знань, 
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
ведення здорового 
способу життя.

БЖД та охорона праці словесні, практичні, наочні:
пояснення, інструктаж, 
розповідь, лекція, бесіда, 
робота з навчальною 
літературою; ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, розбір та 
аналіз ситуацій із 
практики,лабораторні і 
практичні роботи, 
самостійна робота.

Усний та письмовий 
контроль знань здобувачів, 
тестовий контроль, 
підсумковий контроль – 
екзамен.

Історія України словесні, практичні, наочні:
розповідь, лекція, бесіда, 
робота з підручником; 
самостійна робота, 
практичні заняття, 
підготовка рефератів.

опитування, виступ на 
семінарських заняттях,  
письмовий поточний 
контроль, підсумковий 
контроль - екзамен

Філософія словесні, практичні, наочні:
 інтерактивні лекції, 
мультимедійна презентація;  
бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усне та письмове 
оцінювання активності і 
знань студентів під час 
практичних занять, 
підсумковий контроль знань 
– екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції (розгляд 
проблемних питань),  
комбіноване семінарське 
заняття (доповіді, реферати, 
бесіди або дискусії), 
семінар-практикум 
відповідно до плану завдань 
дослідного характеру 
(доповідь, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси, гроші і 
кредит

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 



демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

ПР24. Знати і 
розуміти 
теоретичні 
особливості 
фінансових 
взаємовідносин 
суб’єктів 
господарювання 
АПК та 
застосовувати їх 
для розв’язання 
практичних задач

Фінанси підприємств 
та фінансова 
діяльність суб'єктів 
господарювання

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції, практичне 
заняття,  ділова гра, кейс-
метод (аналіз конкретних 
ситуацій), доповіді, 
реферати, повідомлення які 
переходять у розгорнуту 
бесіду або дискусію

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси підприємств словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Податкова справа та 
податкова система 
України

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль – 
залік, екзамен

Податкова справа словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 



студентів ECST.

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття, 
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення, бесіда 
або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 
доповіді, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Страхування та 
страхові послуги

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою.

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

ПР22. Знати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
розуміти цінності 
вільного 
демократичного 
суспільства, 

БЖД та охорона праці словесні, практичні, наочні:
пояснення, інструктаж, 
розповідь, лекція, бесіда, 
робота з навчальною 
літературою; ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, розбір та 

Усний та письмовий 
контроль знань здобувачів, 
тестовий контроль, 
підсумковий контроль – 
екзамен.



верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні.

аналіз ситуацій із 
практики,лабораторні і 
практичні роботи, 
самостійна робота.

Правознавство та 
правове забезпечення

словесні, практичні, наочні:
лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання,
перевірка самостійної 
роботи, підсумковий 
контроль – екзамен.

Історія України словесні, практичні, наочні:
розповідь, лекція, бесіда, 
робота з підручником; 
самостійна робота, 
практичні заняття, 
підготовка рефератів.
словесні, практичні, наочні:
 інтерактивні лекції, 
мультимедійна презентація;  
бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Опитування, виступ на 
семінарських заняттях,  
письмовий поточний 
контроль, підсумковий 
контроль - екзамен.
Усне та письмове 
оцінювання активності і 
знань студентів під час 
практичних занять, 
підсумковий контроль знань 
– екзамен.

Фінансове право 
України

словесні, практичні, наочні:
 лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.

Вибіркове усне опитування,  
перевірка виконання 
домашніх завдань, 
розв'язування задач, 
письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції (розгляд 
проблемних питань),  
комбіноване семінарське 
заняття (доповіді, реферати, 
бесіди або дискусії), 
семінар-практикум 
відповідно до плану завдань 
дослідного характеру 
(доповідь, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси, гроші і 
кредит

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 



системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

ПР21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави.

Фінанси, гроші та 
кредит

словесні, практичні, наочні:
традиційні лекції, 
проблемні лекції (розгляд 
проблемних питань),  
комбіноване семінарське 
заняття (доповіді, реферати, 
бесіди або дискусії), 
семінар-практикум 
відповідно до плану завдань 
дослідного характеру 
(доповідь, презентація, 
захист).

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Фінанси, гроші і 
кредит

словесні, практичні, наочні:
консультування, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних розрахунків, 
ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, самостійна 
робота, презентація

Оцінювання курсової роботи 
включає:
оцінку якісного  виконання 
й оформлення курсової 
роботи; -  захист курсової 
роботи.
- Підсумковий контроль 
включає: результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи  
перед комісією у складі двох 
- трьох викладачів кафедри 
за участю керівника роботи 
та оцінюється за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.

Економіка 
підприємства і 
міжнародна економіка

словесні, практичні, наочні:
інтерактивні лекції, лекції 
обговорення, використання 
електронних засобів 
навчання, практичні 
заняття, (індивідуальна та 
групова форма роботи), 
використання електронних 
засобів навчання

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв'язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Банківська система словесні, практичні, наочні:
традиційні та проблемні 
лекції, практичне заняття,  
доповідь, реферативна 
робота, повідомлення,  
бесіда або дискусія, семінар-
практикум відповідно до 
плану завдань дослідного 
характеру (підготовка 

Усне опитування,  перевірка 
виконання домашніх 
завдань, розв’язування 
задач, письмова контрольна 
робота, розв’язування 
тестових завдань. 
Підсумковий контроль - 
екзамен



доповіді, презентація, 
захист).

Навчальна практика з 
фаху (1 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту

Навчальна практика з 
фаху (2 курс)

словесні, практичні, наочні:
пояснення, розповідь, 
консультування, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами,виконання 
практичних завдань, 
самостійне спостереження, 
самостійна робота, 
презентація, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Підсумком навчальної 
практики є написання звіту.
Підсумковий контроль - 
захист звіту.

Виробнича практика Виробничу практику 
здобувачі вищої освіти – 
практиканти проходять на 
провідних аграрних 
підприємствах, в 
банківських установах, 
страхових компаніях та 
інших фінансових 
інститутах.
У процесі виробничої 
практики здобувачі 
виконують весь цикл 
основних робіт за 
спеціальністю, перебувають 
на робочих місцях, 
вивчають значну за обсягом 
ділянку у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування, набувають 
навичок організації, 
управління і контролю, 
враховуючи сучасні вимоги 
до вирішення практичних 
питань у фінансовій сфері 
вцілому, зокрема АПК.

За результатами 
проходження виробничої 
практики здобувач 
представляє звітні 
документи (щоденник та 
звіт),  представлення 
результатів - презентація, 
інтерпретація отриманих 
результатів, виконання 
плану виробничої практики 
та індивідуального 
завдання.
Підсумковий контроль - 
захист звіту з виробничої 
практики

Атестаційний екзамен Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє 
досягнення результатів 
навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти та 
освітньою програмою. 

Підсумковий контроль – 
здача атестаційного 
екзамена.
Оцінювання рівня якості 
підготовки бакалавра під 
час атестації у формі 
атестаційного екзамену 
здійснюють члени 
екзаменаційної комісії на 
основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, 
системи і шкали 
оцінювання.
Атестаційний екзамен 
здійснюється в письмовій 
формі.

Правознавство та 
правове забезпечення

словесні, практичні, наочні:
лекція, мультимедійна 
презентація;  бесіда;  методи 
дистанційного навчання, 
робота з навчальною 
літературою; практичні 
заняття, самостійна робота, 
підготовка рефератів.
словесні, практичні, наочні:
 лекція, бесіда,  
мультимедійна презентація, 

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання,
перевірка самостійної 
роботи, підсумковий 
контроль – екзамен.
Усне опитування, поточний 
тестовий контроль, 
підсумковий контроль - 
залік



робота з навчальною 
літературою, практичні 
заняття,  методи 
дистанційного навчання, 
самостійна робота, 
підготовка рефератів.

 


