
ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 
За період існування кафедри у складі факультету управління фінансами та бізнесу, 

її співробітниками захищені докторські і кандидатські дисертації. Працівниками 

здійснюється керівництво науковими дослідженнями студентів та аспірантів; відбувається 

рецензування авторефератів та опонування дисертаційних робіт. 

Захист дисертацій: 

Прізвище, 

ініціали 

Спеціальність Дата  

захисту 

Тема дисертації 

Захист дисертацій співробітниками 

Ситник Н.С. Спеціальність 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством  

Дата захисту: 2015 р. 

Спеціалізована вчена 

рада Д 35.840.01 

Львівського 

торговельно-

економічного 

університету  

Модернізація внутрішньої 

торгівлі України: теорія і 

практика 

Ярема Я.Р. Спеціальність 

08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами 

Дата захисту: 

2015р. 

Спеціалізована вчена 

рада Д 64.832.02 

Харківський 

національний 

технічний університет 

сільського 

господарства ім. Петра 

Василенка 

Відтворення виробничого 

потенціалу підприємств 

агропромислового 

виробництва 

 

Шевчук Н.В. Спеціальність 

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 

9 вересня 2015 р. 

Спеціалізована вчена 

рада К 35.886.01 

ЛДФА 

Фінансове забезпечення 

функціонування пенсійної 

системи України 

Ватаманюк-

Зелінська У.З. 

Спеціальність 

08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами 

Дата захисту: 

23.09.2016р. 

Спеціалізована вчена 

рада Д 58.052.05 

Формування і використання 

механізмів інтеграційної 

взаємодії підприємств із 

урахуванням кон’юнктури 

підприємницького 

середовища 

Клепанчук 

О.Ю.  

Спеціальність 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством  

Дата захисту: 

01.03.2017р. 

Спеціалізована вчена 

рада Д 35.840.01 

Львівського 

торговельно-

економічного 

університету  

Податкове регулювання 

малого бізнесу в 

трансформаційній 

економіці України 

 Когут М.В. Спеціальність 

08.00.02 - світове 

господарство і 

міжнародні 

економічні 

відносини  

Дата захисту: 

31.05.2017 р. 

Спеціалізована вчена 

рада ЛНУ ім. І.Франка 

К 35.051.21  

 

Міжнародний трансфер 

технологій як чинник 

економічного зростання 

https://docs.google.com/presentation/d/12ZflzJXJVQIrx4LEMBzxXVUTb_KoUA1V6X9V_ZcMLDE/pub?start=true&loop=false&delayms=5000&slide=id.p29
http://193.105.7.210:8181/uk/node/293/
http://elartu.tntu.edu.ua/browse?type=thesisdegreedepartment&value=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%94+58.052.05


Круглякова В.В.  

 

Спеціальність 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством 

 

Дата захисту: 

30.05.2018 р. 

Спеціалізована вчена 

рада ЛНУ ім. І.Франка 

Д 35.051.01 

 

 

Управління інноваційним 

потенціалом суб’єктів 

господарювання харчової 

промисловості України 

Шушкова Ю.В. Спеціальність 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством 

 

Дата захисту: 

09.12.2020 р. 

Спеціалізована вчена 

рада Д 35.840.01 

Львівського 

торговельно-

економічного 

університету  

Технологічна модернізація 

як основа реіндустріалізації 

національної економіки 

Захист дисертацій здобувачами наукового ступеня та аспірантами 

Ярош М.В. 

(науковий 

керівник: проф. 

Ярема Я.Р.) 

 

Спеціальність 

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 

 

Дата захисту: 4 квітня 

2018 р. 

Спеціалізована вчена 

рада К 26.350.02 

у Національному 

науковому центрі 

«Інститут аграрної 

економіки» 

Реформування непрямого 

оподаткування в Україні в 

умовах інтеграції до ЄС 

Остафій М.М. 

(науковий 

керівник: доц. 

Ярема Б.П.) 

 

Спеціальність 

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 

 

Дата захисту: 20 квітня 

2017 р. 

Д 79.051.04 

у Чернігівському 

національному 

технологічному 

університеті 

Фінансовий механізм 

державної підтримки 

підприємництва в Україні 

Старух А.І. 

(науковий 

керівник: проф. 

Ситник Н.С.) 

Спеціальність 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством 

 

Дата захисту:  

27 листопада 2017 р. 

Спеціалізована вчена 

рада Д 61.051.02 

ДВНЗ «Ужгородський 

національний 

університет» 

Організаційно-економічний 

механізм стимулювання 

розвитку підприємництва в 

національному секторі 

економіки 

 

 

 

 

 


