
ВПРОВАДЖЕНІ РОЗРОБКИ НАУКОВОГО ХАРАКТЕРУ 

 

№ 

з/п 

Показники, які характеризують рівень 

отриманого наукового результату; переваги 

над аналогами, економічний, соціальний 

ефект 

 

Місце 

впровадження  

 

Дата акту 

впровад-

ження 

1.  Використано нову модель модернізації 

внутрішньої торгівлі – інтеграційно-

інноваційну на базі синтезу зовнішніх і 

внутрішніх ресурсів.  

(проф. Ситник Н.С.). 

 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі України 

 

 

Акт № 3501-

06/34759-07 

від 

07.10.2014р. 

2.  Для оцінки ступеня досягнення 

конкурентоспроможності системи внутрішньої 

торгівлі використано окремі елементи системи 

конкурентоспроможності, засоби координації 

державної політики, функції взаємодії 

інституцій сфери внутрішньої торгівлі.  

(проф. Ситник Н.С.). 

 

Укоопспілка –

Центральна 

спілка 

споживчих 

товариств 

України 

 

Акт 

№ 417/13 від 

08.10.2014р. 

3.  Формування цілісної системи управління 

внутрішньою торгівлею й активізація 

державного регулювання нею дозволяє: 

досягти еквівалентності економічного обміну і, 

відповідно, міжгалузевих пропорцій розподілу 

доходів; знизити транзакційні витрати; 

відновити функції оптової торгівлі; усунути 

надмірну територіально-регіональну 

диференціацію доступу населення до 

торговельних послуг; не допускати ескалації 

споживчих цін; урегулювати експансію 

іноземного торгового капіталу; звужувати 

масштаби тіньового обороту (влючено у 

Програму соціально-економічного розвитку 

регіону). 

(проф. Ситник Н.С.). 

 

 

 

 

 

Львівська 

обласна 

державна 

адміністрація 

 

 

 

 

 

 

Довідка №4-

31-2562 від 

27.08.2014 р. 

4.  Оптимізація організаційно-економічної моделі 

перерозподілу коштів Пенсійного фонду 

України. 

(асист. Шевчук Н.В.). 

Головне 

управління 

Пенсійного 

фонду України у 

Львівській 

області 

Довідка № 

4563-01, від 

30.04.2015р. 

 

5.  Організаційно-економічний механізм 

впровадження загальнообов’язкового 

накопичувального рівня пенсійної системи  

з урахуванням сукупного впливу внутрішніх та 

зовнішніх факторів. Практичне застосування 

інструментів інвестування фінансових ресурсів 

недержавних пенсійних фондів в 

довгострокові проекти дає змогу мінімізувати 

ризики інвестування та забезпечити вищу 

дохідність недержавних пенсійних фондів. 

(асист. Шевчук Н.В.). 

 

 

Управління 

Пенсійного 

фонду України у 

Сокальському 

районі 

Львівської 

област 

Довідка № 

1815 від 

15.04.2015р.)

. 

 



6.  Стратегічні вектори підвищення ефективності 

фінансування пенсійної системи України.  

Використано напрями акумулювання 

пенсійних ресурсів недержавними пенсійними 

фондами у реалізацію пріоритетних 

інвестиційних проектів, що з однієї сторони, 

враховує існуючу диференціацію соціально-

економічного розвитку регіону та його 

інвестиційну привабливість, а з іншої – 

підвищує рівень пенсійного забезпечення 

громадян. 

(асист. Шевчук Н.В.). 

 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Львівської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Довідка  

№ 01-4065 

від 

30.04.2015р.. 

 

7.  Впроваджено структурну модель підприємства 

за напрямами основних матеріальних потоків 

на основі динамічного аналізу моделі оцінки 

вихідних потоків, реалізації функцій 

прогнозування, планування та ухвалення 

управлінських рішень менеджменту для 

підвищення потенціалу підприємства. В 

перспективному плані розвитку враховано 

розроблену модель соціального потенціалу 

підприємства з урахуванням використання 

результатів в зростанні збуту та підтримки 

прихильності населення у продукції 

підприємства.  

(проф. Ярема Я.Р.). 

 

 

 

 

 

ТОВ "Феррум-

Люкссервіс" 

Довідка 2 від 

21.01.15 р. 

8.  Впроваджено систему інформаційної 

підтримки розвитку потенціалу підприємств з 

формуванням системи управління 

інформаційними ресурсами підприємства та 

проведенням моніторингу систем управління 

підприємством. З метою комплексного 

обстеження підприємства адаптовані методики 

оцінки та діагностики визначення стану 

потенціалу підприємства. 

(проф. Ярема Я.Р.). 

 

 

 

 

ПП "ДО" 

 

 

 

Довідка 1/03 

від 

03.03.15р. 

9.  Апробовано рекомендації щодо оптимального 

використання ресурсного потенціалу, 

структури посівних площ згідно об’єму 

потреби у продукції галузей рослинництва і 

тваринництва, який ґрунтується на врахуванні 

виключного значення земельних ресурсів 

підприємств в формуванні їх економічного 

потенціалу.  

(проф. Ярема Я.Р.). 

 

 

 

ТОВ 

"Горуцьке" 

 

 

 

Довідка 14-6 

від 

18.06.15р. 

10.  Рекомендації щодо формування структури  

організаційно-економічного механізму 

управління розвитком підприємств 

агропромислового виробництва. Теоретичні 

узагальнення та практичні рекомендації є 

корисними для розробки пріоритетних 

напрямів відтворення виробничого потенціалу 

підприємств агропромислового виробництва в 

сучасних умовах.  

 

 

 

ЛОДА 

 

 

 

Довідка 01-

37/18 від 

24.09.15 р. 



(проф. Ярема Я.Р.). 

11.  Запропоновано наукові засади регулювання 

підприємницької діяльності щодо 

удосконалення регуляторної політики, які 

базуються на основі розроблення 

організаційно-інституційного механізму 

інтеграційної взаємодії підприємств і, на 

відміну від уже існуючих, реалізуються через 

поширення державно-приватного партнерства 

та міжрегіонального співробітництва. 

(доц. Ватаманюк-Зелінська У.З.). 

ЛОДА 

 

 

Довідка № 1-

21-1048 

від 

21.04.2016  

 

 

Львівська міська 

рада 

 

Довідка № 4-

2301-304 від 

18.04.2016  

 

12.  

13.  Вперше розроблено методичний 

інструментарій оцінювання впливу параметрів 

інтеграційності підприємницького середовища 

на ділову активність промислових підприємств 

(доц. Ватаманюк-Зелінська У.З.). 

ПАТ ХТЗ імені 

С. Орджонікідзе 

(м. Харків) 

Довідка  

№ 60/29  

від 

15.02.2016  

 

14.  Удосконалено механізми реалізації стратегій 

інтеграційної взаємодії підприємств, що, на 

відміну від існуючих, дозволяють забезпечити 
 вищу ефективність маневрування 

матеріальними і нематеріальними грошовими 

потоками підприємств у межах господарських 

об'єднань із урахуванням зміни кон'юнктури 

підприємницького середовища. 

(доц. Ватаманюк-Зелінська У.З.). 

ТОВ "АБ Груп" 

(м. Київ) 

Довідка 

№ 2016-060 

від 

09.02.2016 

15.   

ТзОВ "Металік-

Комплект" 

(м. Львів) 

Довідка  

№ 25/03  

від 

22.03.2016  

16.  Вперше запропоновано метод побудови 

механізму інтеграційної взаємодії підприємств 

через виокремлення його характерних 

елементів, що є спільними для будь-якої 

 організаційно-правової форми господарського 

об'єднання підприємств і підприємницького 

середовища, у якому це об'єднання функціонує 

(доц. Ватаманюк-Зелінська У.З.). 

СП 

"Електротранс" 

(м. Львів) 

Довідка  

№ 033/1946 

від 

27.05.2016  

 

17.   

ПАТ "Іскра" 

(м. Львів) 

Довідка № 

37/08 

від 

27.05.2016  

18.  Удосконалено теоретико-методологічні засади 

оцінювання потреби участі підприємства у 

господарському об'єднанні при формуванні 

механізму інтеграційної взаємодії, що, на 

відміну від існуючих, базуються на 

уточненому поетапному процесі визначення і 

перевірки забезпечення ступеня самостійності 

суб'єкта підприємницької діяльності – 

потенційного учасника господарського 

об'єднання, на основі результатів моніторингу і 

оцінки факторів інтеграційно орієнтованого 

підприємницького середовища. 

(доц. Ватаманюк-Зелінська У.З.). 

 

ПП НВП "Завод 

техніки зв'язку і 

автоматики" 

(м. Львів) 

 

 

Довідка  

№ 0530/3 

від 

30.05.2016  

 

19.  За рахунок імплементації у практичну 

діяльність підприємства наукових розробок 

підвищено ефективність управління витратами 

та адаптивність підприємства до зміни умов 

«Фірма Т.С.Б.» 

м. Трускавець 

Довідка 

№ 30 від 

20.02. 2017 



зовнішнього і внутрішнього середовища 

комерційної господарської діяльності. 

(асист. Когут М.В.). 

20.  Практичні рекомендації знайшли застосування 

при підготовці перспективних планів розвитку 

Львівської області. 

(асист. Когут М.В.). 

ЛОДА, 

Департамент 

внутрішньої та 

інформаційної 

політики м.Львів 

Довідка  

№ 23211-22 

від 20.02. 

2017 

21.  Використовєються спеціалістами роздрібної 

торгівлі. (Розроблений науково-методичний 

підхід до інтегральної оцінки загального рівня 

фіскального навантаження на платників 

податків – суб’єктів малого бізнесу в контексті 

оптимізації об’єктів і джерел оподаткування з 

метою запобігання додатковому вилученню 

оборотного капіталу фірм, підприємств на 

виконання податкових зобов’язань шляхом 

реструктуризації системи податків, зборів, 

платежів, що відносяться на валові витрати). 

(доц. Клепанчук О.В.). 

 

Спілка 

споживчих 

товариств 

Львівської 

області 

 

Довідка 

Спілки 

споживчих 

товариств  

№ 01\87-

04/14 

22.  

Розроблення заходів, спрямованих на 

посилення принципу адресності соціальної 

допомоги, реформування системи соціального 

захисту населення в контексті подолання 

бідності в Україні. 

(доц. Жук О.Б.). 

Управління 

соціального 

обслуговування 

та захисту 

населення 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

ЛОДА 

Довідка  

№ 05-1568 

від 

22.02.2017 р. 

23.  

Обґрунтовано доцільність підвищення 

пенсійного віку до 62 років віку для обох 

статей, починаючи з 2022 р., що дасть змогу не 

тільки значно покращити фінансовий стан 

Пенсійного фонду України, а й забезпечити 

збалансованість бюджету у близькій 

перспективі та його профіцит до 2045 р.  

(доц. Жук О.Б.). 

Головне 

управління 

Пенсійного 

фонду України 

у Львівській 

області 

Довідка 

№ 4524/01 

від 

25.04.2017 р. 

24.  

Розроблення заходів, спрямованих на 

подолання та попередження виплати 

заробітної плати в «конвертах». 

(доц. Жук О.Б.). 

Головне 

управління 

Державної 

фіскальної 

служби України 

у 

Тернопільській 

області 

Довідка 

№ 182/10/19-

00-05-33 від 

26.09.2017 р. 

25.  

Науково-методичні рекомендації щодо 

використання принципів послідовно-

паралельного підходу до управління 

інноваційним потенціалом на всіх рівнях 

господарювання. 

(асист. Круглякова В.В.). 

Департамент 

економічної 

політики, 

Львівська 

обласна 

державна 

адміністрація 

Довідка №1-

11-3925 

від 

31.10.2017 

 



26.  

Науково-методичні рекомендації щодо вибору 

стратегії розвитку суб’єктів господарювання 

на основі матриці інноваційного потенціалу та 

мотивації щодо реагування на конкурентну 

ситуацію. 

(асист. Круглякова В.В.). 

Департамент 

агропромислово

го розвитку, 

Львівська 

обласна 

державна 

адміністрація 

 

Довідка 

№03-2426 

від 

08.11.2017 

 

27.  

Науково-методичний підхід щодо підвищення 

ефективності управління інноваційним 

потенціалом, що передбачає для формування 

та вибору інноваційної стратегії використання 

матриці інноваційного потенціалу та мотивації 

щодо реагування на конкурентну ситуацію. 

(асист. Круглякова В.В.). 

Товариство з 

обмеженою 

відповідаль-

ністю 

«Молочна 

компанія 

«ГАЛИЧИНА» 

Довідка 

№53/05 

від 

16.02.2018 

 

28.  

Результати досліджень використані при 

формуванні положень Законів України, 

внесенні змін до деяких законодавчих актів 

України щодо діяльності технологічних парків, 

імплементації окремих положень 

законодавства Європейського Союзу у сфері 

інтелектуальної власності, сприяння 

інвестиційній привабливості України та 

забезпечення захисту прав і законних інтересів 

суб’єктів підприємницької діяльності.  

(доц. Шушкова Ю.В.). 

Комітет 

Верховної Ради 

України з питань 

економічного 

розвитку 

Довідка  

№ 04-16/19-

2020/184625 

від 

15.10.2020 

29.  

Прикладні рекомендації з формування та 

реалізації регіональної політики у сфері 

інноваційного та технологічного розвитку, 

формування елементів інституціонального 

забезпечення технологічної модернізації 

регіональної економіки. 

(доц. Шушкова Ю.В.). 

Департамент 

економічної 

політики ЛОДА 

Довідка  

№ 337/1-51 

від 

17.08.2020 

30.  

Практичні рекомендації з процедури 

інтегрального оцінювання та аналізування 

стану технологічної модернізації підприємств, 

регіону та галузей регіональної економіки. 

(доц. Шушкова Ю.В.). 

Львівська 

торгово-

промислова 

палата 

Довідка  

№ 19-08-

9/695 від 

12.08.2020 

31.  

Науково-прикладні рекомендації з формування 

інституційної інфраструктури створення і 

використання технологічних інновацій у 

відповідності до фаз інноваційної активності. 

(доц. Шушкова Ю.В.). 

Львівська 

обласна спілка 

споживчих 

товариств 

Довідка  

№ 70/04-39 

від  

03.06.2020 

 

32.  

 

 

 

Практичні рекомендації з використання 

заходів та інструментів державної політики 

активізації процесів створення і впровадження 

сучасних передових технологій в АПК 

України. 

(доц. Шушкова Ю.В.). 

Черкаська 

державна 

сільськогоспо-

дарська дослідна 

станція ННЦ 

«Інститут 

землеробства 

Національної 

академії 

аграрних наук 

України» 

 

Довідка  

№ 177/1 від 

25.08.2020 



33.  

Науково-прикладні розробки із стратегічного 

планування політики у сфері технологічної 

модернізації економіки міста, у тому числі з 

формування елементів та засобів 

впровадження поетапної політики зі зміною 

стратегії. (доц. Шушкова Ю.В.). 

Асоціація 

«Енерго-

ефективні міста 

України» 

Довідка  

№ 101-1 від 

22.06.2020 

34.  

Практичні рекомендації з формування та 

реалізації організаційно-інституційних 

інструментів стимулювання впровадження 

передових технологій на підприємстві.  

(доц. Шушкова Ю.В.). 

ТзОВ 

«ЕЛЕКТРОНТР

АНС» 

Довідка  

№ 033/642 

від 

19.08.2020 

 

35.  

Науково-прикладні рекомендації з 

ідентифікації та утвердження стратегічної 

основи формування і напрямів реалізації 

політики реіндустріалізації на основі 

технологічної модернізації підприємства за 

рахунок узгодженого розвитку процесів у 

межах циклів економічного зростання, 

розвитку промислового виробництва та фаз 

технологічної модернізації.  

(доц. Шушкова Ю.В.). 

СУПП ТзОВ 

«ЕТРУС» 

Довідка  

№ 109 від 

19.08.2020 

 

 

 


