
Звіт 

про наукову роботу кафедри економіки та менеджменту у 2017  році 

1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік (до 1 с.). 

На кафедрі і факультеті управління фінансами та бізнесу функціонує наукова школа, 

започаткована професором Карпінським Б.А. Основним науковим напрямом її досліджень є 

«Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології 

розвитку національного господарства». 

Зокрема, за проведеним науковцями кафедри економіки та менеджменту комплексним 

аналізом функціонування національного господарства та його бізнесу можливо зробити 

висновок, що сучасні концепції активізації різнорівневих напрямків бізнес-господарювання в 

процесі реформування економічної системи, децентралізації (фінансової, політичної, 

адміністративної) владних повноважень, оцінювання даного впливу на стан фінансової 

системи як України так і її адміністративно-територіальних одиниць за сучасних впливів та 

викликів є неоднозначними і потребують системних досліджень. Виходячи із цього та маючи 

на меті виділення системних основ стратегіології розвитку держави в контексті формування 

та реалізації підходів управлінського контролю синтезовано відповідний апаратний 

інструментарій.  

Характерною особливістю проходження сучасних економіко-фінансової кризи в 

Україні є накладання різних видів криз, які одночасно впливають на національне 

господарство (тобто фінансову продуктивність держави та її регіонів), а з цим і на 

збалансованість фінансової системи держави. Це обумовило найбільш рельєфний прояв 

ефекту негативного синергізму. 

З метою організації реалізування стратегічних положень щодо управлінського 

контролю щодо оцінювання та порівняння динаміки національного господарства, 

збалансованості фінансової системи, нарощування фінансової продуктивності національного 

господарства і його бізнесу, активізації фінансового клімату і бізнес-підприємницького 

середовища держави запропоновано сформувати спеціальні групи (сектори), з їхньою 

загальною координацією зі сторони Міністерства фінансів України, при: головних 

фінансових управліннях обласних державних адміністрацій та регіональних наукових 

центрах НАН і МОН України.  

На дані групи доцільно покласти завдання як щодо визначення фінансових аспектів 

регіональних структурних змін та тенденцій в умовах проведення системних багаторівневих 

реформ, активізації глобальних фінансових викликів так і здійснення їхнього моніторингу за 

визначеними напрямками, зокрема: фінансовий потенціал регіону за окремими складовими; 

динаміка розвитку галузей регіону; зміни в прибутковості підприємств різних форм 

власності; зміни у фінансових поступленнях за окремими видами податків; прояви та 

наслідки збалансованості територіальної фінансової системи; динаміка в зайнятості 

населення та його грошових доходах; оцінка впливу зовнішніх чинників на фінансові 

можливості регіональних підприємницьких структур та ринок праці; частка прибутковості 

від високотехнологічної продукції в загальних бюджетних поступленнях та чисельності 

зайнятих у цьому сегменті; кількість імовірних безробітних у галузевих сегментах за впливу 

фінансової кризи; динаміка зміни індексу зубожіння населення; оцінювання та порівняння 

загальної фінансової ситуації в регіоні з іншими регіонами держави. Об'єктивно, що дані 

означеного аналітико-моніторингового оцінювання і порівняння фінансової продуктивності 

мають активно використовуватись владними структурами державного та місцевого рівнів 

управління національним господарством при прийнятті конкретних управлінських рішень, 

забезпечуючи тим позитивну динаміку територіального соціального і економічного 

розвитку, удосконалення процесних цілей децентралізації та нарощування фінансових 

поступлень від господарюючих суб’єктів. 

 

2 Держбюджетні теми: шифр, назва, науковий керівник (науковий ступінь, вчене 

звання), № держреєстрації, термін виконання, кількість штатних виконавців і сумісників із 

зазначенням їхніх посад, наукових ступенів, вчених звань.  



Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема): 

 

Бюджетна науково-дослідна тема: УФ-50Ф «Розробка управлінської доктрини та 

інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант 

державотворчого патріотизму нації» – науковий керівник теми к.е.н., професор 

Карпінський Б.А. 

Термін виконання: 2017-2019рр. 

Виконавці: 

Герасименко О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Маліновська О.Я., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Стасишин А.В., к.е.н., доцент, декан факультету управління фінансами та бізнесу, 

доцент кафедри економічної теорії (за сумісництвом); 

Горбачевська О.В., к.е.н.,  бухгалтер ФОП Яворський Я.Г.; 

Моряк Т.П., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії економічного факультету; 

Грабинська І.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри аналітичної економії і міжнародної 

економіки економічного факультету; 

Гасюк Р.В., аспірант, ст. лаборант кафедри економіки та менеджменту; 

Береза С.Є., студентка факультету управління фінансами та бізнесу. 

 

2.1 Резюме (0,3 с.); 

За І етапом бюджетної теми: Теоретико-методологічні основи формування 

управлінської доктрини щодо налагодження взаємодії системних домінант 

державотворчого патріотизму нації.  
Виділено характерні ідентифікаційні характеристики державотворчого патріотизму 

нації в якісній та кількісній домінантах, які можуть через взаємодію впливати на його рівень, 

виходячи з засад формування сучасної управлінської доктрини, можливостей оцінювання та 

порівняння в динамічному і територіальному розрізах. На основі запропонованого 

стратегіологічного підходу щодо інструментарного апарату проведено оцінювання з окремих 

блоків даного патріотизму, а саме: інтегровані підприємницькі структури, агропромисловий 

комплекс та захист врожайності, інвестиційне зростання, виходячи з формування 

фінансового механізму в ньому. Синтезовано критеріальні ознаки за якими можливо 

оцінювати та порівнювати державотворчий патріотизм нації на регіональному рівні, а саме: 

кількість підприємств на 10 000 осіб; кількість зайнятих працівників; ВРП на одного 

працюючого; обсяги інвестицій на одного працюючого тощо. Розроблено новий підхід до 

оцінювання освітян і науковців на основі індексу Гірша, що впливатиме на проявність 

державотворчого патріотизму нації. 

 

2.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ); 

Горбачевська О.В. «Фінансовий механізм формування інтегрованих підприємницьких 

структур в Україні». Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Дата захисту: 

24.02.2017 р. 

Максимів Д.Я. «Формування фінансового механізму інвестиційного зростання в 

Україні». Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Дата захисту: 24.02.2017 р. 

 

2.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

Gerasymenko O. Features of transport logistics management as factor of influence on enterprise 

competitiveness / P. Garasyim, M. Walczak, O. Gerasymenko, M. Garasym / Wspolczesna 

organiyacja – wspolczesne wyzwania: Collective monograph. – Poland, Kielce : Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, 2017. – Р. 15-22. 

Olga Malinovska. The Meaning of Executive Controlling in Business Management - Results of 

the Research Survey / Janusz Nesterak and Olga Malinovska // BUSINESS AND NON-PROFIT 

ORGANIZATIONS FACING INCREASED COMPETITION AND GROWING CUSTOMERS’ DEMANDS /EDITED BY 



ADAM NALEPKA AND Anna Ujwary. – Poland, Nowy Sącz : Wyższa.Szkoła.Biznesu. 

NationalLouis.University, 2017. – P. 219-231.  

Карпінський Б. А. Стратегіологія розвитку фінансового механізму формування 

інтегрованих підприємницьких структур в Україні / Б. А. Карпінський, О. В. Горбачевська // 

Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки : 

колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 25-50.  

Карпінський Б. А. Стратегіологія розвитку інвестиційних платформ як ефективних 

фінансових посередників у системі фінансово-податкового механізму інвестиційного 

зростання / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Розвиток 

фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : 

колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 18-36. 

Маліновська О. Я. Необхідність формування резерву в кредитній спілці / О. Я. Маліновська // 

Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної 

економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 

187-196.  

Карпінський Б. А. Стратегіологія формування та реалізації фінансово-економічних 

переваг застосування авіації у сільськогосподарському виробництві / Б. А. Карпінський, Р. Т. 

Владика // Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств : колективна 

монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро : Пороги, 2017. – С. 106-139. 

Карпінський Б.А. Економетрика : Парна лінійна регресія: Навчальний посібник / І.М. 

Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів : Львівський 

національний університет ім. Івана Франка, 2017. –  80 с. – Серія «Економетрика». (5 д.а. / 1,2 

д.а.). 

Карпінський Б.А. Економетрика : Множинна регресія (класична й узагальнена моделі): 

Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка.. – 

Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 101 с. – Серія 

«Економетрика». (6,6 д.а. / 1,7 д.а.). 

Карпінський Б.А. Вибрані розділи економетрики: Навчальний посібник / І.М. 

Васильків, Б.А. Карпінський. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана 

Франка, 2017. – 88 с. – Серія «Економетрика». (5,5 д.а. / 1,4 д.а.). 

Карпінський Б.А. Вступ до економетрики : Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. 

Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний 

університет ім. Івана Франка, 2017. – 296 с. (16,8 д.а. / 4,2 д.а.). 

Опубліковано 4 статті (у т.ч. 2 входять до наукометричних баз даних) та 18 тез 

доповідей на конференціях. 

 

2.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель); 

2.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо). 

3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник 

(науковий ступінь, вчене звання), № держреєстрації, термін виконання. 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема): 

 

«Розробка ідентифікаційних ознак, оцінювання та управління державотворчим 

патріотизмом нації на кількісній основі в умовах реформування владних повноважень» 

(номер держреєстрації 0116U001658) – науковий керівник к.е.н., проф. Карпінський Б.А. 

Термін виконання: 2016-2020 роки.  

Відповідальні виконавці: 

Герасименко О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Маліновська О.Я., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Пак Н.Т., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 



Капленко Г.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Бобко Л.О., к.пед.н., доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту; 

Гасюк Р.В., аспірант, ст. лаборант кафедри економіки та менеджменту. 

 

3.1 Резюме (0,3 с.); 

Викристалізувано базові ідентифікаційні ознаки державотворчого патріотизму нації та 

методологію до їхнього оцінювання. Створено фундаментальні основи інтеграції якісних і 

кількісних домінант державотворчого патріотизму нації. Обґрунтовано значення та 

визначено роль і місце інвестиційних платформ у фінансово-економічній системі держави в 

сучасних умовах трансформації та глобалізації ринків. Синтезовано і систематизовано 

положення щодо можливостей і переваг формування інвестиційних платформ у межах 

транскордонної інтеграції України з іншими державами за умов децентралізації. Побудовано 

комплексну структурно-економічну модель функціонування інвестиційної платформи, яка 

дає можливість виділити і осмислити переваги її функціонально-економічної структури у 

межах міждержавної (транскордонної) інтеграції в контексті децентралізаційних змін. Окрім 

того, дана модель дозволяє виділити оптимальні параметри формування інвестиційної 

платформи для економіки України. Запропоновано реалізацію двох інвестиційних платформ 

у найбільш сприятливих для них регіонах держави: перша (з центром у Львові) створить 

доступ до найбільшого світового ринку товарів і послуг – ЄС; друга (з центром у Одесі) 

забезпечить скорочення трансакційних витрат та активізує інвестиційні процеси через 

морські торгівельні шляхи. Окреслено ключові макроекономічні показники ефективності 

функціонування інвестиційних платформ та наведено вірогідні позитивні і негативні сторони 

їхнього задіювання за реформування владних повноважень. 

3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами  та аспірантами (назва, ПІБ); 

Горбачевська О.В. «Фінансовий механізм формування інтегрованих підприємницьких 

структур в Україні». Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Дата захисту: 

24.02.2017 р. 

Максимів Д.Я. «Формування фінансового механізму інвестиційного зростання в 

Україні». Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Дата захисту: 24.02.2017 р. 

 

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта. Монографія. 

– Львів : Колір ПРО, 2016. – 534 с. (наукова серія «Держава і стратегіологія) (21,25 д.а.). 

Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування 

національної економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : 

ЧНТУ, 2017. – 200 с. (С. 18-36, 187-196). (1,9 д.а.) 

Карпінський Б.А. Стратегіологія розвитку інвестиційних платформ як ефективних 

фінансових посередників у системі фінансово-податкового механізму інвестиційного 

зростання / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська, Р.В. Гасюк 

Карпінський Б.А. Стратегіологія розвитку фінансового механізму формування 

інтегрованих підприємницьких структур в Україні / Б.А. Карпінський, О.В. Горбачевська // 

Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки : 

колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 272 с. (С. 25-

50). (1,7 д.а) 

Карпінський Б.А. Стратегіологія формування та реалізації фінансово-економічних 

переваг застосування авіації у сільськогосподарському виробництві / Б.А. Карпінський., Р.Т. 

Владика // Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств : монографія / 

за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро : Пороги, 2017. – 384 с. (С. 106-139). (2,1 д.а) 

Malinovska O. The Meaning of Executive Controlling in Business Management / Survey 

Janusz Nesterak, Olga Malinovska // BUSINESS AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS 

FACING INCREASED COMPETITION AND GROWING CUSTOMERS’ DEMANDS / Edited 



by Adam Nalepka and Anna Ujwary 

Wyższa.Szkoła.Biznesu.NationalLouis.University.in.Nowy.Sącz, Poland, p. 219-231. (0,75 д.а.)  

Маліновська О.Я. Необхідність формування резерву в кредитній спілці / Розвиток 

фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : 

колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 200 с. (С. 187-

196). (0,55 д.а.)  

Маліновська О.Я. Необхідність фінансового контролінгу як системи ефективного 

управління діяльністю кредитними спілками / О.Я. Маліновська // Розвиток підприємництва 

в України: теорія, методологія та практика / під. ред. д.е.н. професора О.О. Непочатенко. – 

Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 244 с. (С. 132-137) (0,3 д.а.) 

Gerasymenko O. Features of transport logistics management as factor of influence on 

enterprise competitiveness / P. Garasyim, M. Walczak, O. Gerasymenko, M. Garasym / 

Wspolczesna organiyacja – wspolczesne wyzwania: Collective monograph. – Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 2017. – Р. 15-22. (0,65 д.а.) 

Карпінський Б.А. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання / Б.А. 

Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська // Научные ответы на вызовы современности: 

экономика. В 2 книгах. К 1. : монография. – Одесса : Куприенко СВ, 2016. – 178 с. (С. 7-35, 

164-171) (2,1 д.а.)  

Маліновська О.Я. Глобальні проблеми ефективного функціонування кредитних спілок в 

Україні в умовах фінансово-економічної кризи / Маліновська О.Я. // Соціально-економічні 

аспекти стійкого розвитку економіки України : колект. моногр. / Під ред. д.е.н., професора 

О.О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 198-203. (0,25 д.а.) 

Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. 

моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Герасименко О.В. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник 

Н.С. – Львів : «Апріорі», 2016. – Ч.1. – 412 с. (24,03 д.а. / 2 д.а.)  

Комарницька Г.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / Г.О 

Комарницька, І.М. Комарницький, Л.М. Коваль – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Кам'янець-

Подільський: Медобори-2006, 2016. – 428 с. (23,3 д.а. / 12,1 д.а.) 

Комарницька Г.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / І. М. 

Комарницький, Г.О. Комарницька. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А.,  2016. – 424 с. (23,2 

д.а. / 13,2 д.а.) 

Карпінський Б.А. Економетрика : Парна лінійна регресія: Навчальний посібник / І.М. 

Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів : Львівський 

національний університет ім. Івана Франка, 2017. –  80 с. – Серія «Економетрика». (5 д.а. / 1,2 

д.а.). 

Карпінський Б.А. Економетрика : Множинна регресія (класична й узагальнена моделі): 

Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка.. – 

Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 101 с. – Серія 

«Економетрика». (6,6 д.а. / 1,7 д.а.). 

Карпінський Б.А. Вибрані розділи економетрики: Навчальний посібник / І.М. 

Васильків, Б.А. Карпінський. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана 

Франка, 2017. – 88 с. – Серія «Економетрика». (5,5 д.а. / 1,4 д.а.). 

Карпінський Б.А. Вступ до економетрики : Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. 

Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний 

університет ім. Івана Франка, 2017. – 296 с. (16,8 д.а. / 4,2 д.а.). 

Опубліковано 23 статті (у т.ч. 19 входять до наукометричних баз даних) та 43 тези 

доповідей на конференціях. 

 

3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель); 

3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо). 

4 Госпдоговірна тематика (шифр, назва, науковий керівник, термін виконання, кількість 

штатних виконавців і сумісників із зазначенням їхніх посад, наукового ступеня, вченого 

звання). 



Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема): 

4.1 Резюме (0,3 с.); 

4.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ); 

4.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

4.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель); 

4.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо). 

5 Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, 

рецензування та опонування дисертацій тощо). 

Карпінським Б.А. проведено та надано Науково-експертні висновки з оцінювання 

проекту на проведення фундаментального дослідження за темами:   

8.1. Моніторинг діяльності фінансових посередників для забезпечення захисту прав 

споживачів ринку фінансових послуг в Україні (науковий керівник – д.е.н., професор 

Реверчук С.К.). 

8.2. Стимулювання екологізації агровиробництва задля формування продовольчої 

безпеки в Україні (науковий керівник – д.е.н., професор Лобозинська С.М.). 

Герасименко О.В. надано експертні висновки: 

11.1. Ярош М.В. (ЛНУ імені І. Франка) «Реформування непрямого оподаткування в 

Україні в умовах інтеграції до ЄС» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 20.04.17р. 

11.2. Маслик Р.О. (ЛНУ імені І. Франка) «Формування фінансового забезпечення 

соціального захисту населення України» (08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит). 27.06.17р. 

Маліновською О.Я. написано відгук на автореферат дисертації Мальованого Михайла 

Івановича«Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: теорія, 

методологія та практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

6 Зовнішні зв’язки: 

6.1 Співпраця з науковими установами НАН України та галузевих академій наук 

України (наукові стажування, кількість спільних публікацій, спільні наукові заходи). 

6.2 Співпраця із закордонними науковими установами та фірмами (наукові стажування, 

ґранти (додаток 3), контракти, кількість спільних публікацій, спільні наукові заходи, 

запрошення закордонних науковців). 

Карпінським Б.А.: 

1. Формування заходів щодо діяльності міжнародної лабораторії з фінансово-

економічних проблем державотворення при кафедрі економіки та менеджменту факультету 

управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка та Інституту економіки та 

управління Вищої техніко-економічної школи ім. кс. Б. Маркєвича (Ярослав, Польща). 

Зокрема, виділено спільні напрямки досліджень та оціночно-порівняльні показники з 

проблематики на рівні Підкарпатського воєводства (Польща) та прикордонних районів 

Львівської області в рамках загального проекту «Оцінка транскордонного суспільно-

економічного потенціалу на польсько-українському прикордонні».  

2. Проведено переговори щодо формування міжнародної лабораторії з фінансово-

економічних проблем державотворення і стратегіології розвитку території при кафедрі 

економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана 

Франка і Лодзькому університеті, факультет організації та управління (Польща).  

3. Налагоджування співпраці з працівниками Лодзької політехніки (Польща) у т.ч. 

щодо організації спільних міжнародних міжвузівських науково-практичних і студентсько-

аспірантських конференцій; а також із науковцями із Каунаса (Литва), Санкт-Петербургу та 

Південної Кореї щодо спільної участі у грантах. 

4. Підготовлено Проектну пропозицію на участь у конкурсі спільних українсько–

польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018 – 2019 рр. «Стратегіологія 

формування Балтійсько-Чорноморського транснаціонального техно-ресурсного коридору як 



мотиваційний пріоритет інвестиційного зростання та державотворення» / «Strategiology of the 

formation of Baltic-Black Sea transnational techno resourse corridor as a motivational priority of 

the investment growth and state-building». Матеріали за проектом на конкурс подано у 

Міністерство освіти і науки України та Міністерство освіти Польщі спільно з Краківським 

економічним університетом (Польща). 

 

Комарницька Г.О. завершила науково-педагогічне стажування у Вищій Школі 

Економіки (місто Білосток, Республіка Польща) на тему «Управління бізнесом в Польщі і 

країнах ЄС» (травень 2017 р.). 

Програма закордонного науково-педагогічного стажування доцента Комарницької Г.О. 

становила 120 годин та включала в себе наступні питання: 

 Останні досягнення в галузі фундаментальних досліджень орієнтованих на 

інноваційні знання; 

 Здійснення наукових досліджень спрямованих на розробку нових продуктів і 

технологій, їх виробництва та реалізації в пілотному і промислових масштабах; 

 Консультації технічних, технологічних, економічних та інших досліджень, а також 

досвід наукових консультацій у країнах ЄС; 

 Організація навчальних курсів у країнах ЄС, конференції для аспірантів та молодих 

науковців, які присвячені економічним інтересам, виробничої практики, торгівлі та 

послуг; 

 База бізнес-менеджменту і бізнес-структур у Польщі і країнах ЄС; 

 Джерела фінансування, управління інноваційними проектами, бізнес та ІТ в бізнесі, 

бізнес-структура в Польщі і країнах ЄС; 

 Аудит і контроль у фірмах Польщі та країнах ЄС; 

 Торгівля і межі митної політики у країнах ЄС; 

 Маркетинг, логістика та бізнес-інновації у Польщі і країнах ЄС; 

 Міжнародний фінансовий розрахунок у Польщі та країнах ЄС. 

 

7 Аспірантура та докторантура 

7.1 Захист дисертацій випускниками докторантури та аспірантури* 

Прізвище, 

ініціали 

Науковий 

керівник, 

консультант 

Рік 

закін-

чення 

Дата подачі до 

спеціалізованої 

вченої ради 

Дата 

захисту 

Тема 

дисертації 

* Співробітники. 

7.2 Захист дисертацій співробітниками*  

Прізвище, 

ініціали 

Посада, 

кафедра 

Спеціальність Дата  

захисту 

Тема дисертації 

* Випускники докторантури та аспірантури. 

7.3 Захисти у спеціалізованих вчених радах університету сторонніми працівниками  

Прізвище, 

ініціали 

Науковий 

керівник, 

консультант 

Спеціальність Дата  

захисту 

Тема дисертації 

8 Студентська наукова робота: кількість наукових гуртків і кількість студентів, що 

беруть участь у їхній роботі; участь (кількість студентів) у виконанні держбюджетної чи 

іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; 

виступи на конференціях (кількість доповідей за участю студентів, назви конференцій); 

індивідуальні та спільні зі співробітниками університету публікації; отримані нагороди у II 

етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо. 

 



Науковий гурток «Державотворець» - 36 учасників. 

Бере участь у виконанні кафедральної науково-дослідної держбюджетної теми на 2016-

2020 роки 1 студентка. 

Міжнародна наукова конференція «Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu 

międzynarodowym» («Перспективи розвитку підприємництва в міжнародному контексті»), 

що відбулась у Лодзькому університеті, м. Лодзь 25 травня 2017 р. – міжн. 

1. Valeria Horodnya. Ecological thinking of manager. Opiekun naukowy: Ph.D., Associate 

Professor  Komarnytska G.A. 
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