
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Студентського наукового семінару:  

«Сучасні управлінські і 

соціально-економічні аспекти 

розвитку держави» 

 

 

Львів – 2021  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет управління фінансами і бізнесу 

Кафедра економіки та публічного управління 

Науковий гурток «Управлінець» 

 

 

 



Організаційний комітет: 

1. АНДРІЙ СТАСИШИН, доцент, к.е.н., декан факультету 

управління фінансами та бізнесу 

2. ГАЛИНА КАПЛЕНКО, доцент, д.е.н., завідувач 

кафедри економіки та публічного управління 

3. ВАСИЛЬ ЗЕЛЕНКО, доцент, к.е.н., доцент кафедри 

економіки та публічного управління 

4. ОКСАНА ПІКУЛИК, доцент, к.е.н., доцент кафедри 

економіки та публічного управління  

5. АНДРІЙ ТАБАЧУК, к.е.н., доцент кафедри економіки 

та публічного управління 

 

 

 

 

Регламент роботи: 

Доповідь: 5 хвилин 

Обговорення: до 3 хвилин 

 

Дата та місце проведення:  

13 жовтня 2021р.  

Платформа Teams.  

Початок о 1010 год. 

 

Доповіді 
1. Бондаренко Анна (група УФЕ- 21с): «Австралія, її економіка, 

управління та відносини з Україною», наук. керівн. – к.е.н., доц. Зеленко 

В.А.  

2. Гром Єлизавета (група ФФУ- 21с): «Соціально-економічний розвиток 

Китаю», наук. керівн. – к.е.н., доц. Зеленко В.А.  

3. Ділай Віталій (група ФФУ- 21с) «Міжнародні економічні відносини 

України з Канадою», наук. керівн. – к.е.н., доц. Зеленко В.А.  

4. Дрозд Дарія (група УФП- 21с): «Система управління якістю освіти у 

вищих навчальних закладах США», наук. керівн. – к.е.н., доц. Зеленко В.А.  

5. Мельничук Даніела (група УФФ-21с): «Малий та середній бізнес як 

основа соціально-економічного розвитку держави», наук. керівн. – к.е.н., 

доц. Пікулик О.І.  

6. Осико Лев (група УФП-22с): «Держава у смартфоні: від ідеї до 

реальності», наук. керівн. – к.е.н. Табачук А.Я.  

7. Остап’юк Софія (група УФЕ- 21с): «Особливості економіки 

Об'єднаних Арабських Еміратів: відносини з Україною», наук. керівн. – 

к.е.н., доц. Зеленко В.А.  

8. Петрів Мар’яна (група УФП-22с): «Діджиталізація бізнесу в умовах 

пандемії», наук. керівн. – к.е.н. Табачук А.Я.  

9. Рахвал Ірина (група УФП-12с): «Вплив туристичного бізнесу на 

розвиток економіки України», наук. керівн. – д.е.н., доц. Капленко Г.В.  

10. Римар Христина (група УФП- 21с): «Особливості міжурядової 

економічної співпраці України та Латвії», наук. керівн. – к.е.н., доц. 

Зеленко В.А.  

11. Савронь Катерина (група УФП-12с): «Сучасні проблеми управління 

національною економікою та напрями їх вирішення», наук. керівн. – д.е.н., 

доц. Капленко Г.В.  

12. Тараненко Ганна (група УФФ- 21с): «Економічна безпека та її 

складові», наук. керівн. – к.е.н., доц. Пікулик О.І.  

13. Юсковець Ірина (група УФП-22с): «Електронне урядування та 

електронна демократія в Україні», наук. керівн. – к.е.н., Табачук А.Я. 

14. Яковець Ірина (група УФЕ-21с): «Міжнародні економічні відносини 

України та Японії», наук. керівн. – к.е.н., доц. Зеленко В.А.  


