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Форма 11 

 

  Список основних наукових праць 

 к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів, обліку та аналізу 

Інституту підприємництва та перспективних технологій  

Національного університету «Львівська політехніка»   

Кльоби Лева Гнатовича за 2008-2017 роки 

(після захисту дисертації) 

                                                           
№ 

п/п 

 

Назва 

 

Характ. 

роботи 

Видавництво, журнал (назва, номер, 

рік) чи номер авторського свідоцтва 

К-сть 

друк. 

стор. 

Прізвища 

співавторів 

1 2 3 4 5 6 

У наукових фахових виданнях 

1 Застосування системи 

збалансованих показників в 

управлінні інвестиційною 

безпекою банку 

стаття Науковий вісник: Збірник науково-

технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 

2008, вип.18.1. – С.190-197 

(фахове видання) 

8 - 

2 Інвестиційна політика банків 

України в умовах ринкової 

трансформації економіки 

стаття Регіональна економіка. – 2008. - № 

1. – С.183-189 

(фахове видання) 

7 - 

3 Методичні підходи до 

використання реінжинірингу і 

бенчмаркінгу в забезпеченні 

ефективного управління 

інвестиційною  діяльністю 

банків 

стаття Регіональна економіка. – 2008. - № 

3. – С.110-11 

(фахове видання) 

 

10 - 

4 Маркетинговий підхід до 

вдосконалення управління 

банківською інвестиційною 

діяльністю 

стаття Науковий вісник: Збірник науково-

технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 

2008, вип.18.5. – С.140-158 

(фахове видання) 

18 - 

5 Організаційно-економічні 

напрями вдосконалення  

банківської інвестиційної 

діяльності 

стаття Науковий вісник: Збірник науково-

технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 

2010, вип. 20.15. – С. 265-271 

7 - 

6 Ризик-менеджмент банківської 

інвестиційної діяльності 

стаття Вісник НБУ, №1, 2010, С.44-48 

(фахове видання) 

4 - 

7 Маркетингові аспекти 

вдосконалення управління 

банківською діяльністю 

стаття Логістика. Збірник наукових праць. 

Випуск 690. Вісник Національного 

університету «Львівська 

політехніка». Редкол.: 

відповідальний редактор Є.В. 

Крикавський. – Львів, – 2010. – С. 

315-320 

(фахове видання) 

6 - 

8 Сутність банківського 

інвестування та інструментарій 

його дослідження 

стаття Вісник ТНЕУ. — Тернопіль, 2011. 

— № 1. — с. 78-85 

(фахове видання) 

7  

9 Аналіз умов  та  чинників  

розвитку  банківської 

інвестиційної  діяльності   

стаття Інвестиції: практика та досвід. - 

2011. - №3. – С.3-6 

(фахове видання) 

4 - 

10 Регулювання  банківської 

інвестиційної  діяльності   

стаття Науковий вісник: Збірник науково-

технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 

2011, вип. 21.2. – С. 219-225 

6 - 

11 Оптимізація державного 

регулювання  банківської 

діяльності 

стаття Науковий вісник: Збірник науково-

технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 

2011, вип. 21.3. – С. 210-2016 

(фахове видання) 

7 - 

12 Особливості розробки,  

ціноутворення та реклами 

банківських інвестиційних 

продуктів в умовах 

стаття Економіка та держава. - 2011. - № 4. 

– С.20-23 

(фахове видання) 

  

4 - 
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поглиблення конкуренції 

13 Вдосконалення управління 

банківською інвестиційною 

діяльністю 

стаття Вісник НБУ, №5, 2011, С.51-53 

(фахове видання) 

3 - 

14 Проблеми сучасного 

дострокового кредитування в 

Україні 

стаття   

 

Вісник УБС НБУ, № 2, 2011, С. 

198-201 

(фахове видання) 

4 Звізло І.М., 

Курило О.Б. 

15 Вплив податкового 

регулювання на фінансову 

діяльність банку 

стаття Науковий вісник: Збірник науково-

технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 

2011, вип. 21.10. – С. 173-178 

(фахове видання) 

5 Ярошик О.І., 

Ярошик О.С. 

16 Конкурентний механізм 

розвитку банківської  

діяльності 

стаття Регіональна економіка. – 2011. - № 

4. – С.151-159 

(фахове видання) 

9 - 

17 Система збалансованих 

показників як інноваційний 

інструмент удосконалення 

менеджменту персоналу банку 

стаття Вісник УБС НБУ, № 1, 2012, С. 

284-288 

(фахове видання) 

5 - 

18 Фінансовий супермаркет – 

інноваційна модель розвитку 

комерційного банку 

стаття Проблеми економіки та управління. 

Збірник наукових праць. Випуск 

725. Вісник НУ «Львівська 

політехніка». Редкол.: 

відповідальний редактор Й.М. 

Петрович – Львів, – 2012. – С.103-

110 

(фахове видання) 

8 - 

19 Класифікація ризиків та оцінка 

ефективності менеджменту 

персоналу банку 

стаття Менеджмент та підприємництво: 

етапи становлення та проблеми 

розвитку. Збірник наукових праць. 

Випуск 727. Вісник НУ «Львівська 

політехніка». Редкол.: 

відповідальний редактор 

О.Є.Кузьмін. – Львів, – 2012. – 

С.111-118 

(фахове видання) 

8 Петрович Й.М., 

Кльоба В.Л. 

20 Умови та чинники державного 

регулювання банківської  

діяльності 

стаття Економіка та держава. - 2013. - № 9. 

– С.42-45 

(фахове видання) 

4 Кльоба В.Л., 

Кльоба Р.Л. 

21 Методологічні підходи до 

визначення сутності банків і 

банківської діяльності 

стаття Економіка та держава. - 2013. - № 

10. – С.55-58 

(фахове видання) 

4 Кльоба В.Л., 

Кльоба Р.Л. 

22 Збалансована система 

показників як ефективний 

інструмент управління 

кадровою безпекою банку  

стаття Вісник НБУ, №4, 2014, С.68-72 

(фахове видання) 

5 - 

23 Маркетинговий підхід до 

управління банківською 

кредитною діяльністю 

стаття Економіка та держава. - 2016. - № 5. 

– С. 77-81 

(фахове видання) 

5 - 

24 Процесний підхід до 

управління банківською 

інвестиційною діяльністю 

стаття Інвестиції: практика та досвід. - 

2016. - №3. – С.3-6 

(фахове видання) 

5 - 

25 Банківська інвестиційна 

діяльність на ринку цінних 

паперів 

стаття Економіка та держава. - 2016. - № 6. 

– С. 20-24 

(фахове видання) 

5 - 

26 Фінансова безпека і ризики 

банківської інвестиційної 

діяльності 

стаття Інвестиції: практика та досвід. - 

2016. - №12. – С.6-12 

(фахове видання) 

7 - 

27 Оцінювання рівня 

інноваційності банківських 

продуктів і послуг 

стаття Ефективна економіка. – 2016. - № 

6.– [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до журналу: 

http://www.economy.nayka.com.ua 

(фахове видання)  

 - 

28 Сутність, структура та 

елементи інвестиційного ринку 

стаття Агросвіт. - 2016. - №6. – С.12-17 

(фахове видання) 

7 - 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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України 

29 Інноваційна політика та безпека 

банку 

стаття Ефективна економіка. – 2016. - № 7. 

– [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до журналу: 

http://www.economy.nayka.com.ua 

(фахове видання) 

 - 

30 Напрями вдосконалення 

управління банківськими 

ризиками 

стаття  Економіка та держава, № 6, 2017, 

С. 80-85. 

(фахове видання) 

6 - 

31 Ефективний ризик-

менеджмент- запорука 

фінансової безпеки банку 

стаття Ефективна економіка, № 6, 2017, – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до журналу: 

http://www.economy.nayka.com.ua   

 (фахове видання)  

 - 

32 Банківська система Навчальний 

посібник 

Бондарчук М.К., Алєкссєв І.В., 

Кльоба Л.Г. БАНКІВСЬКА 

СИСТЕМА: Навчальний посібник. 

— Львів: Ліга-Прес, 2017,- 246 с.  

 Бондарчук М.К., 

Алєксєєв І.В. 

 

Примітки: «Економіка та держава», (Index Copernicus); «Інвестиції: практика та досвід», (Index Copernicus);  «Ефективна 

економіка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua , (Index Copernicus);  
«Агросвіт», (Index Copernicus)      
 

 

Автор, к.е.н., доцент      _____________     Кльоба Л.Г.  
(Особистий профіль у Google Scholar ) 

 

Вірно: 

Завідувач кафедри фінансів, обліку та аналізу  ІППТ 

 

к.е.н., доцент    ____________    Гориславець П.А. 
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