
Кадровий склад кафедри економіки та менеджменту згідно з ліцензійними умовами  

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Наймен

ування 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про досвід 

професійної діяльності (заняття) 

за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) 

із зазначенням посади та строку 

роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової 

діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, 

по батькові дисертанта, 

здобутий науковий ступінь, 

спеціальність, назва дисертації, 

рік захисту, серія, номер, дата, 

ким виданий диплом), наявність 

публікацій у наукових виданнях, 

які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection), протягом останніх 

п’яти років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі і 

кількість 

навчальних 

кредитів (годин)) 

Досягнення у професійній 

діяльності (відповідно до пункту 

38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Кишакевич 

Богдан 

Юрійович 

Завідува

ч 

кафедри 

економі

ки та 

менедж

менту 

1) Львівський 

державний 

університет, 1993 

р., Прикладна 

математика, 

Математик. 

 

Доктор економічних 

наук. 

08.00.11 

Математичні методи, 

моделі та 

інформаційні 

технології в 

Професійна кваліфікація 

1. Головний програміст 

Дрогобицького в-ння АКБ 

«Укрсоцбанк» (1993-1997) 

2. Заст. начальника фінансового 

відділу АТ НПК «Галичина» 

(1997-1998) 

Стажування: 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

В.Стефаника», 

Кафедра 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection; 



2) Інститут 

післядипломної 

освіти 

Тернопільська 

академія 

народного 

господарства, 

1997 р.,Фінанси і 

кредит;Економіст

. 

економіці. 

ДД № 000622 

виданий на підставі 

рішення 

Атестаційної колегії 

від 17.02.2012 р. 

Тема дисертації: 

«Економіко-

математичне 

моделювання 

кредитних ризиків 

банку». 

Професор кафедри 

моделювання та 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій в 

економіці. 

Атестат 12 ПР № 

008522 

Присвоєне рішенням 

Атестаційної колегії 

від 01.03.2013 р. 

Науковий керівник: 

2016 р. – Лучаківський А.І.,   

к.е.н., спеціальність:  08.00.11 – 

математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в 

економіці. тема: «Економіко-

математичні моделі оцінювання 

фінансової стійкості банку». 

 

2020 р. - Квасній Оксана 

Романівна. Доктор філософії за 

спеціальністю 051 Економіка. 

ДР 000934. Тема: 

«Організаційно-економічні 

засади розвитку об’єднаних 

територіальних громад в умовах 

податкової децентралізації». 

 

2021 р. – Климкович Іван 

Валерійович 

к.е.н., спеціальність:  08.00.11 – 

математичні методи, моделі 

таінформаційні технології в 

економіці. ДК № 060613.Тема: 

«Моделі оцінювання фінансової 

стійкості банківської системи». 

 

2021 р. -  Мажаров Дмитро 

Володимирович. Доктор 

філософії за спеціальністю 051 

Економіка. ДФ 20.051.016.Тема: 

«Моделі оцінювання 

ефективності функціонування 

банківських установ 

в умовахнестабільного 

економічної 

кібернетики 

01.03.2021 р. – 

12.04.2021 р. 

Тема: «Моделі 

оцінювання 

інвестиційної 

привабливості 

суб’єктів 

господарювання» 

6 кредитів ЄКТС 

Довідка № 01-

23/185  від 

12.05.2021 р 

1. Кишакевич Б.Ю. Оцінка 

ефективності за прибутком 

українських банків на основі SFA-

моделей. Мажаров Д.В./ 

Економічний простір: Збірник 

наукових праць. – №132. – Дніпро: 

ПДАБА, 2018. – C. 118-129  

2. Кишакевич Б.Ю. 

Прогнозування прямих іноземних 

інвестицій в Україну за допомогою 

ARIMA-моделей / Кишакевич 

Б.Ю., Нахаєва М.М.  Вісник 

соціально-економічних досліджень. 

Збірник наукових праць. №2(66).-

2018.-с.233-244 

3. Андрійчик М.Є., Кишакевич 

Б.Ю. Сучасні тенденції в 

антикризовому управлінні 

банківською діяльністю. Вісник 

Черкаського національного 

університету. - №  2, 2021. -с. 47-53 

4. Кишакевич Б.Ю., Нахаєва 

М. М. Оцінка ефективності 

масштабуінвестиційної діяльності 

в регіонах України //Економічний 

форум, 2019, №2, с. 80-86 

5. Кишакевич Б. Ю., Мігулка. 

Лізинг в епоху цифровоїекономіки: 

перспективи та напрями розвитку / 

Економічний простір: Збірник 

наукових праць. – №132. – Дніпро: 

ПДАБА, 2019. – C. 183-195 

4) наявність виданих навчально-

методичних 

посібників/посібників для 



економічногосередовища» 

 

Публікації у фахових виданнях: 

1. Кишакевич Б.Ю. Оцінка 

ефективності за прибутком 

українських банків на основі 

SFA-моделей. Мажаров Д.В./ 

Економічний простір: Збірник 

наукових праць. – №132. – 

Дніпро: ПДАБА, 2018. – C. 118-

129 

2. Кишакевич Б.Ю. 

Прогнозування прямих 

іноземних інвестицій в Україну 

за допомогою ARIMA-моделей / 

Кишакевич Б.Ю., Нахаєва М.М.  

Вісник соціально-економічних 

досліджень. Збірник наукових 

праць. №2(66).-2018.-с.233-244 

3. Андрійчик М.Є.,Кишакев

ич Б.Ю.Сучасні тенденції в 

антикризовому управлінні 

банківською діяльністю. Вісник 

Черкаського національного 

університету. - №  2, 2021. -с. 

47-53 

4. Кишакевич Б.Ю., 

Нахаєва М. М. Оцінка 

ефективності масштабу 

інвестиційної діяльності в 

регіонах України //Економічний 

форум, 2019, №2, с. 80-86 

5. Кишакевич Б. Ю., 

Мігулка. Лізинг в епоху 

цифровоїекономіки: 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

1. Кишакевич Б. Ю., Солтисік 

О.О. Економетрика: навчально-

методичний посібник. / Богдан 

Кишакевич, Оксана Солтисік. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2018. – 125 с. 

2. Солтисік О.О.,Кишакевич 

Б.Ю., Городиський Т.І.Методичні 

рекомендації  по виконанню 

курсових робіт для студентів 

першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності 051 

«Економіка»/ О.О. Солтисік, Б.Ю. 

Кишакевич, Т.І. Городиський ; 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені 

Івана Франка. – Дрогобич, 2017. – 

16 с. 

3. Солтисік О.О.,Кишакевич 

Б.Ю., Городиський Т.І.Методичні 

рекомендації до підготовки та 



перспективи та напрями 

розвитку / Економічний простір: 

Збірник наукових праць. – 

№132. – Дніпро: ПДАБА, 2019. 

– C. 183-195 

 

Scopus: 

1. Oksana Ye. Hentosh, Bohdan 

Yu. Kyshakevych, Denis 

Blackmore, Anatolij k. 

Prykarpatski. New fractional 

nonlinear integrable Hamiltonian 

systems, Applied mathematics 

letters, Volume 88, February 

2019, Pages 41-49 (Scopus) 

 

захисту дипломної магістерської 

роботи для магістрантів 

спеціальності 051 «Економіка» / 

О.О. Солтисік, Б.Ю. Кишакевич, 

Т.І. Городиський; Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені Івана Франка. – 

Дрогобич, 2017. – 77 с. 

6) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, 

який одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

2021 р. -  Мажаров Дмитро 

Володимирович. Доктор філософії 

за спеціальністю 051 Економіка. 

ДФ 20.051.016. Тема: «Моделі 

оцінювання ефективності 

функціонування банківських 

установ в умовах нестабільного 

економічного середовища» 

7) участь в атестації наукових 

кадрів як офіційного опонента 

або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або 

члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад; 

Член постійної спеціалізованої 

вченої ради Д 20.051.12 

2020 р. Опонування дисертації  

Гіваргізова Інвії Геннадійовича на 

тему: «Моделювання процесів 

стійкого розвитку банків», КНЕУ 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

https://svr.pnu.edu.ua/?page_id=242


відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових 

видань України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в бібліографічних 

базах; 

Науковий керівник кафедральної 

наукової теми «Моделі та 

інформаційно-комунікативні 

технології управління складними 

соціально-економічними 

системами» (державний 

реєстраційний номер  

0117U005401), 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Кишакевич Б.Ю.,Єфімов 

В.О. Імплементація стандартів 

Базель ІІІ в українській банківській 

системі // Актуальні питання 

розвитку науки та освіти (частина 

1), 19-20 жовтня 2019/ Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції. Львівський науковий 

форум с. 18-19 



2. Кишакевич Б.Ю. 

Дослідження причинності за 

Грейджером між інвестиціями та 

соціально-економічним розвитком 

регіонів України / Кишакевич 

Б.Ю., Нахаєва М.М. // "Цифрова 

економіка" - Збірник матеріалів ІІ 

національної науково-методичної 

конференції 17-18 жовтня 2019 

року. КНЕУ. 550-553. 

3. Кишакевич Б. Ю., Мігулка 

О. О. Вплив цифрових технологій 

на розвиток лізингу / Актуальні 

проблеми економіки та 

менеджменту: збірник матеріалів V 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Запоріжжя, 16 

лютого 2019 року). – 

Східноукраїнський інститут 

економіки та управління. – 

Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2019. – 66-

68. 

4. Кишакевич Б.Ю. Проблемні 

аспекти функціонування 

регіональних банків в Україні/ 

Кишакевич Б.Ю., Мажаров Д.В. / 

Механізми,стратегії,моделі 

татехнологіїуправлінняекономічними

системамиза умовінтеграційних 

процесів:теорія,методологія, 

практика : матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Хмельницький, 6-8 

жовтня 2017 р. ‒ с.149-151 

5. Bohdan Kyshakevych, 



Anatolij Prykarpatsky, Dmytro 

Mazharov. Granger causality analysis 

of profitability and efficiency in 

ukrainian banking sector // Advances 

in Economics, Business and 

Management Research, volume 95 / 

6th International Conference on 

Strategies, Models and Technologies 

of Economic Systems Management 

(SMTESM 2019), Atlantis Press, 

September 2019, 86-91.   

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II 

етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), 

або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету 

або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 



забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який 

став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або 

Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 



робіт зі спеціальності «Економіка» 

у 2021 році у Волинському 

національному університеті імені 

Лесі Українки 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової 

діяльності). 

1. Головний програміст 

Дрогобицького в-ння АКБ 

«Укрсоцбанк» (1993-1997) 

2. Заст. начальника фінансового 

відділу АТ НПК «Галичина» (1997-

1998) 

Рибчук 

Анатолій 

Васильович 

Професо

р 

кафедри 

економі

ки та 

менедж

менту 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

1979 р. 

Спеціальність – 

політична 

економія. 

Кваліфікація – 

Економіст. 

Викладач 

політичної 

економії. 

Доктор економічних 

наук. 08.00.02 – 

Світове господарство 

та міжнародні 

економічні 

відносини. 

Дисертація – 

«Формування 

глобальної 

виробничої 

інфраструктури 

світового 

господарства». 

Диплом – ДД 

№008563, виданий 

ВАК України 1 

липня 2010 р. 

 

Професор кафедри 

теоретичної і 

1.Рибчук А.В. Глобальні 

інфраструктурні мегапроекти 

сучасності / А.В. Рибчук // 

Економічні інновації : збірник 

наукових праць – Випуск 64. – 

2017. – С. 266-273. (8с. / 0,5д.а.) 

2. Рибчук А.В., Квасній О.Р. 

Оцінка впливу чинників 

зовнішнього середовища на 

розвиток суб’єктів 

підприємницької діяльності 

сфери готельного бізнесу 

України / А.В. Рибчук, О.Р. 

Квасній // International Journalof 

Innovative Technologies in 

Economy. – 2017. – 1(7) March. – 

С. 109-115. (7с. / 0,5д.а.) – 

(Авторська частка 0,25 д.а.) 

3.Рибчук А.В.,Левківський В.М. 

Перспективи розширення 

Західноукраїнський 

національний 

університет. 

Тема – вивчення 

досвіду викладання 

дисциплін кафедри 

міжнародних 

економічних 

відносин в умовах 

дистанційної 

освіти. 

6 кредитів ЄКТС 

12-24 травня 2021 р. 

Довідка №159 від 

26.05.2021 р. 

 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection; 

1.Рибчук А.В. Проблеми 

формування єдиного 

європейського транспортного 

простору / А.В. Рибчук // 

Економічні інновації: Збірник 

наукових праць / За ред. проф.. 

Буркинського Б.В. – Одеса. – Том 

21, Випуск 3(72). – 2019. – 182 с. 

(Google Scholar) Авторська частка 

– 1,0. 

2.Рибчук А.В., Левківський В.М. 

Перспективи розширення 

інтегрованого простору 



прикладної 

економіки. 

Атестат 12ПР № 

0008587, виданий 

МОН України 28 

березня 2013 р. 

інтегрованого простору 

функціонування транспортної 

інфраструктури Європейського 

союзу / А.В. Рибчук, В.М. 

Левківський // Економічний 

форум: Науковий журнал. – 

Луцький національний 

технічний університет. – №2. – 

2019. – 260 с. (GoogleScholar) 

Авторська частка – 0,9. 

4.Рибчук А.В.,Заблоцька Р.О. 

Тенденції та проблеми 

функціонування світового 

ринку комерційних послуг / 

А.В. Рибчук, Р.О. Заблоцька // 

Науковий вісник НЛТУ 

України. Серія економічна. – 

Львів, 2018, том 28, № 9. – 132 

с. – С.86-90. (GoogleScholar) 

Авторська частка – 0,9. 

5..Анатолій Рибчук, Тарас 

Бачинський. Використання 

Україною світового досвіду 

експорту високотехнологічної 

продукції. / А. Рибчук, 

Т.Бачинський // Журнал 

Європейської економіки – 

Тернопіль, 2020, том 19, № 

1(72).. – С.16-26. 

(GoogleScholar) Авторська 

частка – 0,5. 

 

 

функціонування транспортної 

інфраструктури Європейського 

союзу / А.В. Рибчук, В.М. 

Левківський // Економічний форум: 

Науковий журнал. – Луцький 

національний технічний 

університет. – №2. – 2019. – 260 с. 

(Google Scholar) Авторська частка 

– 0,9. 

3. Заблоцька Р.О., Рибчук А.В. 

Досвід формування ринку землі в 

країнах Центральної і Східної 

Європи. Вісник КНУ. Міжнародні 

економічні відносини. Серія 

«Економічні  науки», Київ. – 2020, 

№ 19. – с. 45-49  

4..Анатолій Рибчук, Тарас 

Бачинський. Використання 

Україною світового досвіду 

експорту високотехнологічної 

продукції. / А. Рибчук, 

Т.Бачинський // Журнал 

Європейської економіки – 

Тернопіль, 2020, том 19, № 1(72).. – 

С.16-26. (Google Scholar) 

Авторська частка – 0,5. 

5. Рибчук А.В. Фомішина В.М. та 

інші.  Макроекономічні аспекти 

управління споживанням та 

заощадженнями в національних 

стратегіях глобального розвитку. – 

Вісник Херсонського державного 

університету. Серія – Економічні 

науки, № 40. – 2020.- С. 82-88. 

3) наявність виданого 



підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому 

числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного 

співавтора); 

1. Рибчук А.В. Вплив глобальної 

виробничої інфраструктури на 

формування світового освітнього 

простору / А.В. Рибчук // 

Інтернаціоналізація освіти і науки: 

національні особливості та світові 

тенденції : колективна монографія / 

А.В. Рибчук, І.О. Іващук, А.П. 

Румянцев, П.В. Скотний та ін. ; за 

науковою редакцією д.е.н., проф. 

А.В. Рибчука. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2017. – 484 с. – С. 

12-38. (27с. / 1,7д.а.) 

2.. Рибчук А.В. Виробнича 

інфраструктура регіону як фактор 

економічного розвитку / А.В. 

Рибчук// Економічний розвиток 

держави, регіонів і підприємств : 

Колективна монографія / 

авторський колектив А.В. Рибчук, 

І.Я. Кулиняк, Т.В. Кулініч та ін. / 

За заг. ред. проф.  А.В. Рибчука. – 

Львів: Видавництво «Растр-7», 



2017. – 458 с. – С. 256-265. (9с. / 

0,6д.а.) 

3.. Рибчук А.В. Нова роль 

міжнародних економічних 

відносин/ А.В. Рибчук / Сучасні 

тенденції міжнародних 

економічних відносин і 

зовнішньоекономічні зв’язки 

України: Колективна монографія / 

[В.М. Фомішина,А.В. Рибчук, В.В. 

Зінченко та ін. ] / За ред. проф. 

В.М. Фомішиної. – Херсон: ТОВ 

«ВКФ СТАР» «ЛТД», 2017. – С. 

111-135. (25с. / 1,6д.а.) 

4.Rybchuk A. Innovative 

infrastructure of World Trade //  

Innovative Trends in Worlde Trade 

Development: the monograph / 

byProf.A. P. Rumyantsev – NAU, 

2018. – 416 p. (416с. / 24,8д.а.) 

Авторський внесок 1,2 д.а. 

5.Rybchuk A. Innovative potential of 

evolution of productive infrastructure 

in the global environment // 

Innovative process management in 

Ukraine: problems in 

commercialization of scientific and 

technical developments: monograph / 

Yurii Vovk,  andotnre.-Lviv: LLC» 

Rastr -7», 2018. – 266 р. – S. 80-90.  

(266с. / 16,6д.а.) Авторський внесок 

1,0 д.а. 

6.Європейський Союз: проблеми 

консолідації та асиметрії 

економічних інтересів./ за ред. 



д.е.н., проф.. Рибчука А.В. – 

Дрогобич, 2020. -  422 с. 

4) наявність виданих навчально-

методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

1. Рибчук А.В. Міжнародні 

економічні відносини: наочний 

навчально-методичний посібник / 

[А.В., Рибчук, С.В. Фомішин, П.В. 

Скотний, І.Л. Татомир та ін.] ; Кер. 

авт. колективу і наук. ред. д.е.н, 

проф. Рибчук А.В. – 2-ге укр.-англ. 

вид., перероб., доп. і розшир. – Х., 

2018. – 415 с. – С.6-68 (415с. / 

25,9д.а.) Авторський внесок 3,9 д.а. 

2. Рибчук А.В. Основи наукових 

досліджень. Навчально-

методичний комплекс. . – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 

2018. – 108 с. (6,75 д.а.). 

3. Лугінін О.Є., Дудченко О.М., 

Рибчук А.В., Покотилова В.І., 

Тендітний Ю.Г., Тендітна Н.В., 



Фомішина В.М. Використання 

інформаційних технологій в теорії 

прийняття рішень: навчальний 

посібник. – Одеса, ОЛДІ-ПЛЮС, 

2019. – 240 с. (Особисто автору 

належить розділ 4 с.42-108; 6 с.141-

175) Авторська частка – 5,0 д.а. 

4. Рибчук А. В. Економічний 

аналіз: теорія і практика: 

навчально-методичний посібник 

[для бакалаврів та аспірантів 

напряму підготовки 051 

«Економіка»] / А.В.Рибчук, 

О.А.Ковенська, Н.М.Антофій, 

В.І.Покотилова. – Херсон: ОЛДІ-

ПЛЮС, 2020. – 220 с. 

5. Рибчук А. В Світова економіка. 

За ред. проф. Фомішиної  В. М.  – 

Одеса. ОЛДІ-ПЛЮС. – 2021. – 612 

С. Авторська частка – 4, 75 др. арк. 

С. 368-438. 

7) участь в атестації наукових 

кадрів як офіційного опонента 

або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або 

члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад; 

1. Опонент дисертації – Хмари 

Олександра Петровича 

«Розвиток міжнародних 

виробничих мереж оборонно-

промислових комплексів 

індустріально розвинених країн», 

подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних 



наук за спеціальністю 08.00.02 – 

світове господарство і міжнародні 

економічні відносини 

захищеної 12 травня 2021 року у 

КНУ імені Тараса Шевченка. 

2.Член спеціалізованої вченої ради 

Д 58.082.01 у Західноукраїнському 

національному університеті - 2011-

2021 рр. 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових 

видань України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в бібліографічних 

базах; 

Керівник наукової теми: 

«Особливості функціонування 

просторових систем економічного 

розвитку» 2017-2021 рр. 

11) наукове консультування 

підприємств, установ, 

організацій не менше трьох 

років, що здійснювалося на 

підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою 

установою); 

Упродовж 2015-2021 рр. років 

консультував ПрАТ ТЕК 



«Західукртранс» з проблем 

інноваційного розвитку 

транспортних послуг. 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Рибчук А.В. Сучасні тренди 

розвитку транспортної системи в 

умовах глобалізації / А.В. Рибчук // 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні 

проблеми моделювання та 

управління соціально-

економічними системами в умовах 

глобалізації» / За ред. 

Б.Ю. Кишакевича. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ ім. Івана Франка, 2018. – 

308 с. – С. 293-296. (4с. / 0,2д.а.). 

2.Рибчук А.В., Сковорода І.І. 

Методи визначення ефективності 

результатів рекламної діяльності / 

А.В. Рибчук, І.І. Сковорода // 

Актуальні проблеми сучасної 

науки : Збірник п’ятої науково-

практичної конференції викладачів 

та студентів навчально-наукового 

інститут фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / За ред. Павла 



Скотного. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ ім. Івана 

Франка, 2018. – 446 с. – С. 13-17. 

(4с. / 0,2д.а.). Авторський внесок 

0,1 д.а. 

3.Рибчук А.В. Транспортна 

стратегія розширеного 

Європейського союзу // Актуальні 

проблеми сучасної науки : Збірник 

VI міжнародної науково-

практичної конференції викладачів 

та студентів навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / За ред. М.Б. 

Паласевича, П.В. Скотного. – 

Дрогобич :Редакційно-видавничий 

відділ, Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

іменіІвана Франка 2019. – 586 с. – 

С. 136-138. Авторська частка – 0,1. 

4. Боярчук А.І., Рибчук А.В. Вплив 

глобалізації на управління 

мегагосподарюванням: на прикладі 

«зеленого бізнесу» / А.І. Боярчук, 

А.В. Рибчук// Світові тенденції 

розвитку зеленої економіки: 

регіональні аспекти і межі 

зростання: ХI міжнародна науково-

практична конференція (12-13 

вересня 2019 року). – смт. Залізний 

Порт, 2019. Авторська частка – 0,9. 

5.Рибчук А.В. Людиноцентриський 

підхід в управління навчальними 

закладами. Матеріали VІІІ 



Міжнародної науково-практичної  

Інтернет-конференції «Актуальні 

проблеми обліково-аналітичного 

процесу в управлінні 

підприємницькою діяльністю». м. 

Мукачево. 28 жовтня 2020 р. с. 48-50 

6.Рибчук А.В. Інноваційні шляхи 

модернізації транспортної системи 

світу. V Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

молодих вчених, аспірантів і 

студентів. «Тенденції і прогнози 

розвитку світової економіки в 

умовах загострення глобальних 

ризиків» ХНТУ м. Херсон, 30 

листопада 2020 року. - С. 34-35. 

7. Рибчук А.В. Ретороспектива 

інноваційного визрівання об’єктів 

транспортного комплексу світової 

економіки .-Професійне 

становлення молоді в умовах 

інтеграційного розвитку України: 

Матеріали шістнадцятої 

всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції молодих 

учених, аспірантів та студентів. – 

Херсон: Херсонський 

національний технічний 

університет, 2020. – С.44-45. 

8. Рибчук А.В. Інформаційно-

комунікаційна інфраструктура в 

умовах кризи світового 

господарства // Актуальні 

проблеми сучасної науки : Збірник 

1Х міжнародної науково-



практичної конференції викладачів 

та студентів навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / За ред. М.Б. 

Паласевича, П.В. Скотного. – 

Дрогобич :Редакційно-видавничий 

відділ, Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 2021. – 552 с. – С. 

105-107. Авторська частка – 0,1. 

Свінцов 

Олександр 

Миколайович 

Професо

р 

кафедри 

економі

ки та 

менедж

менту 

 

Ленінградський 

ордена Леніна 

кораблебудівний 

інститут. 

1972 р. 

Суднобудування і 

судноремонт. 

Інженер-

кораблебудівник. 

 

 

Доктор економічних 

наук. 

08.00.03 Економіка 

та управління 

національним 

господарством. 

Тема дисертації: 

«Трансформація 

освітнього 

комплексу економіки 

в умовах ринкових 

перетворень: 

проблеми соціально-

економічної 

ефективності». 

Диплом ДД №008275 

виданий рішенням 

президії Вищої 

атестаційної комісії 

України від 26 

травня 2010 р. 

 

Професор кафедри 

менеджменту та 

1. Wlodzimiezh Olszewski, 

Hryhorii Bashnianyn, Oleksandr 

Svintsov. Public and private 

financing of education in Ukraine: 

state, problems and prospects / 

Evropsky casopis ekonomiky a 

management / Svazek 3. 1. Vydani 

2017. – P.6-13. 

2. Башнянин Г.І., Свінцов О.М., 

Коцупей В.М. Економічна 

ефективність функціонування 

господарських систем: 

проблема вимірювання / Г.І. 

Башнянин, О.М. Свінцов, В.М. 

Коцупей // Науковий вісник 

НЛТУ України. – 2018 – № 28 

(4). – С. 9-14. 

3. Башнянин Г.І., Паласевич 

М.М., Свінцов О.М. 

Міжнародний досвід 

регулювання зайнятості та 

можливості його використання 

в Україні / Г.І. Башнянин, М.Б. 

Паласевич, О.М. Свінцов // 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет, 

кафедра 

теоретичної та 

прикладної 

економіки 

01.02.2021 р. – 

14.03.2021 р. 

Довідка №104/16 

від 16.03.2021 (6 

кредитів ЄКТС) 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому 

числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного 

співавтора); 

1. Зінкевич В.І., Свінцов О.М. 

Стратегічне управління: тексти 

лекцій. Для підготовки фахівців 

першого бакалаврського рівня 

вищої освіти спеціальності 073 

«Менеджмент» // РВВДДПУ ім.. 

І.Франка. – 2019. – 198 с.  

2. Свінцов О.М. Особливості 

функціонування національного 

ринку освітніх послуг / Олександр 

Свінцов // Інтернаціоналізація 

освіті і науки: національні 

особливості та вікові тенденції: 

колективна монографія / А.В. 



адміністрування. 

Атестат 12ПР 

№007501. 

Присвоєне рішенням 

атестаційної колегії 

від 23 грудня 2011 

року 

Науково-виробничий журнал 

«Сталий розвиток економіки». – 

Випуск 4 (41). – Хмельницький, 

2018. – С.5-11. 

4. Свінцов О.М. Метафізика 

нооекономіки. / О.М. Свінцов, 

Б.М. Шевчик, Н.А. 

Кушлик // Вісник Львівського 

торговельно-економічного 

університету / [ред.. кол.: Куцик 

П.О., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів : 

Видавництво Львівського 

торговельно-економічного 

університету, 2019. – Вип. 58. – 

136 с. (0,8 д.а.). 

 

Рибчук, І.О. Іващук, А.П.Румянцев, 

П.В. Скотний та ін.; за науковою 

редакцією д.е.н., проф. А.В. 

Рибука. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ ім. 

І.Франка, 2017. – С.120-132. 

7) участь в атестації наукових 

кадрів як офіційного опонента 

або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або 

члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад; 

Член спеціалізованої вченої ради  

Д 35.052.03., Національний 

університет «Львівська 

політехніка». 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових 

видань України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в бібліографічних 

базах; 

Керівник наукової теми 

«Особливості формування та 

розвитку організаційної культури 

суб’єктів господарювання 

регіону», термін виконання теми 

01.01.2015-31.12.2017 рр. 



12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Свінцов О.М. Особливості 

організаційно-інформаційної 

підтримки управління знаннями 

підприємства / О.М. Свінцов, Ю.Я. 

Вовк // Нафта і газ. Наука – Освіта 

– Виробництво: шляхи інтеграції та 

інноваційного розвитку: матеріали 

всеукраїнської науково-технічної 

конференції (м. Дрогобич, 02-03 

березня 2017 р.). – Дрогобич: ТзОВ 

«Трек-ЛТД», 2017. – 181 с., С. 131-

134. 

2. Свінцов О.М. Особливості 

формування інформаційно-

інтелектуальної системи розвитку 

суспільства в сучасних умовах / 

О.М. Свінцов //  Актуальні 

проблеми сучасної науки: Збірник 

четвертої науково-практичній 

конференції викладачів та 

студентів інституту фізики, 

математики, економіки та 

інноваційних технологій. За ред. П. 

Скотного – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 



2017. – 436 с., С. 184-187. 

3. Свінцов О.М., Корольков М.А. 

Дефініція корпоративної культури / 

О.М. Свінцов, М.А. Корольков // 

Міжнародна наукова інтернет-

конференція "Інформаційне 

суспільство: технологічні, 

економічні та технічні аспекти 

становлення (випуск 25) Збірник 

тез доповідей: випуск 25 (м. 

Тернопіль, 13 грудня 2017 р.). – 

Тернопіль. – 2017. – 121 с. – С.82-

84. 

4. Свінцов О.М., Вовк Ю.Я. 

Системний погляд на процес 

управління особистістю / О.М. 

Свінцов, Ю.Я. Вовк // Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми 

моделювання та управління 

соціально-економічними 

системами в умовах глобалізації» / 

За ред. Б.Ю. Кишакевича. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 

2018. – 308 с. – С. 296-300 

5. Свінцов О.М., Ожубко Г.В. 

Психологічний аспект формування 

моделі управлінського процесу / 

О.М. Свінцов, Г.В. Ожубко // 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні 

проблеми моделювання та 

управління соціально-

економічними системами в умовах 



глобалізації» / За ред. Б.Ю. 

Кишакевича. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ ім. Івана Франка, 2018. – 

308 с. – С. 300-304.  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II 

етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), 

або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету 

або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який 

став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких 



конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або 

Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

Керівництво проблемною групою з 

підготовки студентів до 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади з галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 



років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової 

діяльності) 

з 2002 р. по 2012 р. – проректор 

ДДПУ ім. І.Франка з соціально-

економічної роботи 

Солтисік 

Оксана 

Орестівна 

Доцент 

кафедри 

економі

ки та 

менедж

менту 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут ім. 

І.Франка, 1995; 

спеціальність: 

«Математика-

інформатика»; 

кваліфікація: 

«Вчитель 

математики та 

інформатики» 

Кандидат 

економічних наук, 

08.03.02 «Економіко-

математичне 

моделювання»; Тема: 

«Моделювання 

стратегій сталого 

розвитку регіону»; 

(ДК № 030586, 15 

грудня 2005 р., Вища 

атестаційна комісія 

України) 

Доцент кафедри 

економічної 

кібернетики та 

інноватики (12ДЦ № 

027282, 20 січня 2011 

р., атестаційна 

колегія) 

1.Soltysik O.O. Factorial analysis 

of dynamics of economic 

development of the region 

/O.O.Soltysik// Naukaistudia. 

EKONOMICZNE NAUKI. 

PANSTWOWY ZARZAD/  2016. 

- ISSUED 21 (152). – S. 9-15 

2.Солтисік О.О.,Хомош 

Ю.С.Моделювання сталого 

розвитку регіону/ О.О 

Солтисік., Ю.С. Хомош //Вісник 

Одеського національного 

університету. Серія Економіка. 

2016.- Т.1. Вип.6(48). – С.214-

219 

3. Солтисік О.О., Квасній Л.Г., 

Федишин В.В. Роль мотивації і 

стимулювання персоналу в 

системі забезпечення розвитку 

підприємства [Електронний 

ресурс] / Л.Г. Квасній, О.О. 

Солтисік, В.В. Федишин // 

Економіка та суспільство. – 

2017. – №11. – Режим доступу 

до журналу: http :// 

economyandsociety.in.ua 

4 . Kvasniy L.G., Soltysik O.O. 

The study of the functional 

components of economic security 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет ім. В. 

Стефаника», 

кафедра 

економічної 

кібернетики, 

01.10.2019-

31.10.2019 рр. 

Довідка від 

05.11.2019 р. № 01-

23/226 

 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection; 
1.Soltysik O.O. Factorial analysis of 

dynamics of economic development 

of the region /O.O.Soltysik// 

Naukaistudia. EKONOMICZNE 

NAUKI. PANSTWOWY ZARZAD/  

2016. - ISSUED 21 (152). – S. 9-15 

2.Солтисік О.О.,Хомош 

Ю.С.Моделювання сталого 

розвитку регіону/ О.О Солтисік., 

Ю.С. Хомош //Вісник Одеського 

національного університету. Серія 

Економіка. 2016.- Т.1. Вип.6(48). – 

С.214-219 

3. Солтисік О.О., Квасній Л.Г., 

Федишин В.В. Роль мотивації і 

стимулювання персоналу в системі 

забезпечення розвитку 

підприємства [Електронний 

ресурс] / Л.Г. Квасній, О.О. 

Солтисік, В.В. Федишин // 

Економіка та суспільство. – 2017. – 

№11. – Режим доступу до журналу: 



of interprises in the sphere of 

tourist services of the region 

pricarpatia/ L.G. Kvasniy, O.O. 

Soltysik //International journal of 

innovative technologies in 

economy. – 2017.-2(8)- s. 3-6. 

5. Kvasnii L., Soltysik O., Kvasnii 

Z.,  Paslavska V. (2018). 

PROSPECTS OF TOURISM 

DEVELOPMENT OF LVIV 

REGION IN THE CONTEXT OF 

GLOBALIZATION 

CHALLENGES.  PNAP / 

Scientific Journal of Polonia 

University (PNAP - PERIODYK 

NAUKOWY AKADEMII 

POLONIJNEJ) – 26 (2018) nr 1. – 

рр..77–

81www.pnap.ap.edu.plnuife.org/in

dex.php/pnap. – Scientific Journal 

of Polonia University, 

26(1),2018.– 

https://doi.org/https://doi.org/10.2

3856/2607(Index Copernicus, 

ROAD, DRJI, General Impact 

Factor, World Cat, TIB, Ccilit, 

PBN, JIFactor)  (5c. / 0,7д.а.)" 

6. Солтисік О.О.Проблеми 

реформування системи охорони 

здоров’я в Прикарпатському 

регіоні України / Солтисік О.О., 

Квасній Л.Г., Романів О.В.  // 

Експерт: парадигми юридичних 

наук та державного управління. 

№ 5(11). 2020. с. 23-31. 

http :// economyandsociety.in.ua 

4 . Kvasniy L.G., Soltysik O.O. The 

study of the functional components of 

economic security of interprises in the 

sphere of tourist services of the region 

pricarpatia/ L.G. Kvasniy, O.O. 

Soltysik //International journal of 

innovative technologies in economy. 

– 2017.-2(8)- s. 3-6. 

5. Kvasnii L., Soltysik O., Kvasnii Z.,  

Paslavska V. (2018). PROSPECTS 

OF TOURISM DEVELOPMENT OF 

LVIV REGION IN THE CONTEXT 

OF GLOBALIZATION 

CHALLENGES.  PNAP / Scientific 

Journal of Polonia University (PNAP 

- PERIODYK NAUKOWY 

AKADEMII POLONIJNEJ) – 26 

(2018) nr 1. – рр..77–

81www.pnap.ap.edu.plnuife.org/inde

x.php/pnap. – Scientific Journal of 

Polonia University, 26(1),2018.– 

https://doi.org/https://doi.org/10.2385

6/2607(Index Copernicus, ROAD, 

DRJI, General Impact Factor, World 

Cat, TIB, Ccilit, PBN, JIFactor)  (5c. / 

0,7д.а.)" 

6. Солтисік О.О.Проблеми 

реформування системи охорони 

здоров’я в Прикарпатському 

регіоні України / Солтисік О.О., 

Квасній Л.Г., Романів О.В. // 

Експерт: парадигми юридичних 

наук та державного управління. № 

5(11). 2020. с. 23-31. 



 

 

 

 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому 

числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного 

співавтора); 

1. Кишакевич Б. Ю., Солтисік О.О. 

Економетрика: навчально-

методичний посібник. / Богдан 

Кишакевич, Оксана Солтисік. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2018. – 125 с. 

2. Солтисік О.О. Оптимізаційні 

методи та моделі: навчальний 

посібник. /Оксана Солтисік, Любов 

Квасній. – Трускавець: Редакційно-

видавничий відділ 

Прикарпатського інституту ім. М. 

Грушевського МАУП, 2020. – 200 

с. 

4) наявність виданих навчально-

методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 



вказівок/рекомендацій/робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

1. Солтисік О.О. Кишакевич Б.Ю., 

Кубай Р.Ю. Вища та прикладна 

математика. Частина 2.:навчальний 

посібник для підготовки фахівців 

першого освітнього рівня вищої 

освіти галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальності 

073 «Менеджмент»/ Солтисік О.О. 

Кишакевич Б.Ю., Кубай Р.Ю. - 

Дрогобич: Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, 

2016. – 105 с. 

2. Солтисік О.О., Хомош Ю.С. 

Економічна кібернетика: курс 

лекцій. Частина 1/ Оксана 

Солтисік, ЮрійХомош. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2017. – 121 с. 

3. Солтисік О.О., Хомош Ю.С. 

Економічна кібернетика: курс 

лекцій. / Оксана Солтисік, Юрій 

Хомош. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2018. – 127 с. 

4. Солтисік О.О., Кишакевич Б.Ю., 



Городиський Т.І. Методичні 

рекомендації  по виконанню 

курсових робіт для студентів 

першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності 051 

«Економіка»/ О.О. Солтисік, Б.Ю. 

Кишакевич, Т.І. Городиський ; 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені 

Івана Франка. – Дрогобич, 2017. – 

16 с. 

5. Солтисік О.О., Кишакевич Б.Ю., 

Городиський Т.І. Методичні 

рекомендації до підготовки та 

захисту дипломної магістерської 

роботи для магістрантів 

спеціальності 051 «Економіка» / 

О.О. Солтисік, Б.Ю. Кишакевич, 

Т.І. Городиський; Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені Івана Франка. – 

Дрогобич, 2017. – 77 с. 

6. Кишакевич Б. Ю., Солтисік О.О. 

Економетрика: навчально-

методичний посібник. / Богдан 

Кишакевич, Оксана Солтисік. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2018. – 125 с. 

7. Солтисік О.О.Методичні 

рекомендації до практичних занять 

з курсу «Оптимізаційні методи та 

моделі» для студентів першого 



(бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 05 «Соціальні 

та поведінкові науки» 

спеціальності 051 «Економіка». 

/Оксана Солтисік, Любов Квасній. 

– Трускавець: Редакційно-

видавничий відділ 

Прикарпатського інституту ім. М. 

Грушевського МАУП, 2020. – 97 с.  

8. Солтисік О.О. Оптимізаційні 

методи та моделі: навчальний 

посібник. /Оксана Солтисік, Любов 

Квасній. – Трускавець: Редакційно-

видавничий відділ 

Прикарпатського інституту ім. М. 

Грушевського МАУП, 2020. – 200 

с. 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Солтисік О.О. 

Моделювання структури 

соціально-економічної системи. / 

О.О. Солтисік // Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції «Моделювання 

соціально-економічних процесів: 

регіональні та галузеві аспекти», -  

2016.В-во Дрогобицького 

державного педагогічного 



університету імені Івана Франка, - 

252 с. С 52 -55 

2. Солтисік О.О.  

Моделювання динаміки розвитку 

виробництва регіону / О.О. 

Солтисік // Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми моделювання 

та управління соціально-

економічними системами в умовах 

глобалізації» / за ред.  Б.Ю. 

Кишакевича. – Дрогобич: 

Редакційно видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2018. – 308 с.С. 59-

62  

3. Бережанський В.В., 

Солтисік О.О. Модель сталого 

розвитку регіону // Актуальні 

проблеми сучасної науки : Збірник 

VI міжнародної науково-

практичній конференції викладачів 

та студентів навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / За ред. М.Б. 

Паласевича, П.В. Скотного. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ, Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 2019. – 586 с. – С. 35-

37.  

4. Товт Р.Р., Солтисік О.О. 

Оцінка соціально-економічного 



стану регіонів // Актуальні 

проблеми сучасної науки : Збірник 

VI міжнародної науково-

практичній конференції викладачів 

та студентів навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / За ред. М.Б. 

Паласевича, П.В. Скотного. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ, Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 2019. – 586 с. – С. 38-

41  

5. Пукач Л.І., Солтисік О.О. 

Аналіз динаміки ефективності 

виробництва // Актуальні проблеми 

сучасної науки : Збірник VI 

міжнародної науково-практичній 

конференції викладачів та 

студентів навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / За ред. М.Б. 

Паласевича, П.В. Скотного. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ, Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 2019. – 586 с. – С. 42-

44 

6. Збишко М.Я., Солтисік 

О.О. Моделювання сталого 

розвитку регіональних систем // 

Актуальні проблеми сучасної 

науки : Збірник VIІІ міжнародної 



науково-практичної конференції 

викладачів та студентів навчально-

наукового інституту фізики, 

математики, економіки та 

інноваційних технологій / За ред. 

М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ, Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 2021. – 400 с. – С. 27-

29 

7. Кишакевич Р.Л., Солтисік 

О.О. Аналіз фінансової діяльності 

підприємства // Актуальні 

проблеми сучасної науки : Збірник 

VIІІ міжнародної науково-

практичної конференції викладачів 

та студентів навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / За ред. М.Б. 

Паласевича, П.В. Скотного. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ, Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 2021. – 400 с. – С. 34-

36 

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II 

етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), 

або робота у складі 

організаційного комітету / журі 



Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету 

або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який 

став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або 

Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, 



чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

Керівництво проблемною групою 

«Економічна кібернетика»  

Квасній 

Любов 

Григорівна 

доцент 

кафедри 

економі

ки та 

менедж

менту 

1Львівський 

ордена Леніна 

політехнічний 

інститут, 1987 р., 

спеціальність: 

«Хімічна 

технологія». 

Інженер 

 

2.ПрАТ «ВНЗ 

«Міжрегіональна 

академія 

управління 

персоналом», 

2015 р., 

спеціальність: 

«Комп’ютерні 

системи та 

мережі». 

Кандидат 

економічних наук, 

06.08.01 – Економіка, 

організація та 

управління 

підприємствами, 

Тема дисертації 

«Управління 

підприємствами 

нафтопромислового 

комплексу» 

Диплом №032545 від 

9.02.2006 

 

Доцент 

Атестат доцента 

кафедри економіки 

12ДЦ №020133 

від 30 жовтня 2008; 

керівництво дисертації на 

здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук 

за спеціальністю 051 Економіка 

1.Щербан Ореста Ярославівна-

кандидат економічних наук 

Тема: «Управління 

економічною безпекою 

туристичних підприємств». 

Захист дисертації 

29.06.2016 р., м. Дніпро, 

Національний університет імені 

Олеся Гончара; 

Спеціальність Економіка та 

управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) 

 

2.Фаринович Ірина 

Володимирвна. 

на кафедрі 

економіки та 

підприємництва 

Прикарпатського 

інститут імені 

Михайла 

Грушевського 

ПрАТ «ВНЗ 

«Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом 

терміном з 

20.09.2019 р. по 

21.10.2019р. 

Тема: Організація 

самостійної роботи 

студентів з 

економічних 

дисциплін» 

1) наявність за останні п’ять 

років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або 

Web of Science Core Collection;  
1.Kvasniі L.G. Specificity of the 

features at social and humanitarian 

component of economic security of 

tourism enterprises in the conditions 

globalization / L.G. Kvasniі // 

Business Economics, Issue 4 (2),. 

Volume 53. Palgrave Macmillan Ltd., 

2018. - – рр..528–536. (Sci Verse 

Scopus). 

 2. Квасній Л.Г.  Переваги та 

недоліки процеси 

деіндустріалізації для світової 



Спеціаліст з 

комп’ютерних 

систем та мереж 

 

професор; 

атестат професора по 

кафедрі економіки та 

підприємництва ВЗ 

№1251 

від 24 листопада 

2014р. 

 

Член-кореспондент 

Академії 

економічних наук 

України 

Зі спеціальності 

Менеджмент 

Документ  №409 від 

12 травня 2017р. 

доцент кафедри 

економіки та 

менеджменту 

Тема «Економічний механізм 

управління факторингом 

торговельних підприємств». 

Захист дисертації 12.05.2017 р., 

м. Рівне, Національний 

університет водного 

господарства та 

природокористування. 

Диплом ДК №042812 від 26 

червня 2017р Спеціальність 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності) 

 

3.Хома Тарас Володимирович 

Тема «Управління якістю 

медичних послуг в умовах 

реформування системи охорони 

здоров’я». Захист дисертації 

22.10.2019 р., м. Київ. 

Міжрегіональна академія 

управління персоналом (диплом 

доктора філософії ДД№2627 від 

22 жовтня 2019 Спеціальність 

«Менеджмент та економіка 

охорони здоров’я») 

 

4. Романів Олена Василівна 

Тема «Управління фінансовим 

забезпеченням закладів охорони 

здоров’я в контексті медичної 

реформи» 

Захист дисертації 27.10.2020 р., 

м. Київ. Міжрегіональна 

академія управління 

6 кредитів ЄКТС 

ДОВІДКА ПРО 

СТАЖУВАННЯ 

№57 від 

21.10.2019р. 

економіки / Волошанська А.В., 

Квасній Л.Г.// Наукові праці 

МАУП. Серія Економічні науки, 

2019, вип. 57(1), с. 67–78. 

3. Квасній Л.Г. Проблеми 

реформування системи охорони 
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company - Ajman - United Arab 

Emirates 2017.– PP.3-6 

4.Kvasniy L. G. PROSPECTS 

OF TOURISM DEVELOPMENT OF 

LVIV REGION IN THE CONTEXT 

OF GLOBALIZATION 

CHALLENGES / Kvasnii, L., 

Soltysik, O., Kvasnii, Z.,  Paslavska, 

V. // PNAP / Scientific Journal of 



Polonia University (PNAP - 

PERIODYK NAUKOWY 

AKADEMII POLONIJNEJ) - 26 

(2018) nr 1. – рр..77–

81 www.pnap.ap.edu.pl         

nuife.org/index.php/pnap   Scientific 

Journal of Polonia 

University, 26(1), 2018. – 

https://doi.org/https://doi.org/10.2385

6/2607 

5. Квасній Л.Г. 

Значение PR технологий в 

продвижениимедицинских услуг 

/Л.Г.Квасній, Н.В.Скірка, 

Т.В.Хома// Polich science journal  W

arsaw, 

Poland: Wydawnictwo naukowe 

« iScience» 2019. Pp. 92-98  

6. Хома Т.В. Вплив глобалізації на 

якість медичних послуг. 

[Електронний ресурс] / Л.Г. 

Квасній, О.Я. Щербан, Т.В. Хома 

//Східна Європа: економіка, бізнес 

та управління.  Випуск № 4 (21).  – 

Режим доступу до журналу: http: // 

 www.easterneurope-ebm.in.ua;  

27.08.2019. С. 217-223. 

7. Квасній Л.Г. Foreing txperience of 

economic security management of 

tourist enterprises under servicing 

conditions /L.Kvasniy, Y.Shulzhik. 

V.Fedychyn // Ukraine sn the context 

of global and national modern 

servisation processes and digital 

economy. Monograph. Edited by 

http://www.pnap.ap.edu.pl/
https://doi.org/https:/doi.org/10.23856/2607
https://doi.org/https:/doi.org/10.23856/2607
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/


L.Kvasniy, I.Тatomur. Praha. Octan 

Print, 2020. РР.6-19 

8. Kvasnii L.G. FEATURES OF E-

COMMERCE DEVELOPMENT IN 

THE COVID-19 PANDEMIC 

/Liubov Kvasnii, Artem Ahekyan, 

Liubov Malik, Vasylyna Fedyshyn //   

Social and economic aspects of 

internet services market development: 

monograph; Edited by I. Tatomyr, V. 

Fedyshyn. Praha: OKTAN PRINT, 

2021, 273 р. – С. 45-54 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 
Член – кореспондент Академії 

економічних наук України. 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової 

діяльності). 
З  30.08.1987 по 30.09. 2004- 

інженер відділу 131 СКТБ ФМІ ім.. 

Карпенка; інженер СП «ІСМ» 

Процишин 

Оксана 

Романівна 

Доцент 

кафедри 

економік

и та 

менеджм

енту 

Львівський 

торгово-

економічний 

інститут, 

1985 р., 

спеціальність: 

«Товарознавство і 

організація торгівлі 

продовольчими 

товарами», 

кваліфікація: 

Кандидат 

економічних наук, 

08.07.05 «Економіка 

торгівлі та послуг» 

Тема дисертації:  

«Формування 

конкурентного 

середовища в 

торгівлі» 

Диплом ДК 

№005442 від 12 

Досвід професійної діяльності(крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності): 

1. Товарознавець Дрогобицької 

райспоживспілки (1987 – 1993 рр.), 

2. Бухгалтер за сумісництвом 

Дрогобицького фахового коледжу 

нафти і газу (2017 р. – дотепер). 

Наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

1. Львівський 

торговельно-

економічний 

університет, 

кафедра теоретичної 

та прикладної 

економіки, довідка 

від 26.11.2019 р. 

вих. №110/16, наказ 

№ 208/02 від 17 

жовтня 2019 р.,тема: 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection: 

1. 1. Процишин О., Скотний П. 

Публіцистика Івана Франка: еволюція 

економічних поглядів та їхнє значення 

для сучасності (до 160-річчя з дня 



«товарознавець 

вищої 

кваліфікації». 

01.2000 р. виданий 

рішенням президії 

ВАК України. 

Доцент кафедри  

економіки, атестат 

ДЦ №004348, 

присвоєно рішенням 

Атестаційної колегії 

26.02.2002 р. 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection), протягом останніх 

п’яти років): 

1) Процишин О., Скотний П. 

Публіцистика Івана Франка: 

еволюція економічних поглядів та 

їхнє значення для сучасності (до 

160-річчя з дня народження 

українського мислителя). Вісник 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка : Економіка. 2016. 

7(184). С.20 – 27. (Фахове видання 

індексується у наукометричних 

базах: Index Copernicus, Google 

Scholar та ін.). (Авторськачастка 

0,3 др. арк.). 

2) Попадинець Н.М., Процишин 

О.Р. Проблеми моніторингу 

регіональних і місцевих 

стратегій. Соціально-економічні 

проблеми сучасного періоду 

України: Зб. наук. Праць ДУ 

«Інститут регіональних 

досліджень імені М.І. Долішнього 

НАН України», 2018. №3. С.39 – 

44 (Фахове видання індексується 

у наукометричних базах Index 

Copernicus та інших) (Авторська 

частка 0,3 др.арк.) 

3) Апопій В.В., Процишин О.Р. 

Нові вектори розвитку та 

інноваційні тренди у сфері 

торгівлі України. 

Підприємництво і торгівля : зб. 

наук. праць / [ред. кол.: Куцик П. 

О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та 

ін.]. Львів: Видавництво 

«Розвиток 

конкуренції 

просторових 

систем», 6 

кредитів/180 годин. 

 

2. Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, центр 

післядипломної 

освіти та 

доуніверситетської 

підготовки, 

свідоцтво ВВ 

02125438/0005/20 

від 14.02.2020 р., 

тема «Особистісно-

професійне 

зростання 

педагогічних 

працівників», 

4 кредити/120 

годин. 

 

3. Сумський 

державний 

університет, 

свідоцтво СП 

№05408289/0199-21 

від 11.02.2021 

р.,тема: 

«Особливості 

застосування 

інструментів 

Microsoft Office 365 

для організації 

народження українського мислителя). 

Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка : 

Економіка. 2016. 7(184). С.20 – 27. 

(Фахове видання індексується у 

наукометричних базах: Index 

Copernicus, Google Scholar та ін.). 

(Авторська частка 0,3 др. арк.). 

2. 2. Попадинець Н.М., Процишин О.Р. 

Проблеми моніторингу регіональних і 

місцевих стратегій. Соціально-

економічні проблеми сучасного 

періоду України: Зб. наук. Праць ДУ 

«Інститут регіональних досліджень 

імені М.І. Долішнього НАН України», 

2018. №3. С.39 – 44 (Фахове видання 

індексується у наукометричних базах 

Index Copernicus та інших) (Авторська 

частка 0,3 др.арк.) 

3. Апопій В.В., Процишин О.Р. Нові 

вектори розвитку та інноваційні 

тренди у сфері торгівлі України. 

Підприємництво і торгівля : зб. наук. 

праць / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна 

М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. Львів: 

Видавництво Львівського 

торговельно-економічного 

університету, 2019. Вип. 24. С.5 – 13. 

(Фахове видання індексується у 

наукометричних базах: Ulrich’s 

Periodicals, Index Copernicus, Google 

Scholar, WorldCat). (Авторська частка 

0,6 др. арк.). 

4. Процишин О. Р., Скотний П. В. 

Формування туристичної 

привабливості Дрогобиччини. 

Соціально-економічні проблеми 

сучасного періоду України: Зб. наук. 

Праць ДУ «Інститут регіональних 



Львівського торговельно-

економічного університету, 2019. 

Вип. 24. С.5 – 13. (Фахове 

видання індексується у 

наукометричних базах: Ulrich’s 

Periodicals, Index Copernicus, 

Google Scholar, WorldCat). 

(Авторська частка 0,6 др. арк.). 

4) Процишин О. Р., Скотний П. 

В. Формування туристичної 

привабливості Дрогобиччини. 

Соціально-економічні проблеми 

сучасного періоду України: Зб. 

наук. Праць ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М. 

І. Долішнього НАН України». 

2020. С.21-28. №1 (141). 0,7 др. 

арк. (Авторська частка 0,4 др. 

арк.) Збірник наукових праць 

включений до міжнародної 

наукометричної бази Index 

Copernicus, Польща. 

5) Павлова О., Павлов К., 

Гораль Л., Новосад О., Король С., 

Перевозова І., Обельницька К., 

Даляк Н., Процишин О, 

Попадинець Н. Integral estimation 

of the competitiveness level of the 

western Ukrainian gas distribution 

companies. (Інтегральна оцінка 

рівня конкурентоспроможності 

західноукраїнських 

газорозподільних компаній). 

Accounting. (Бухгалтерський 

облік). 2021. 7 (5), 1073-1084. 

(Авторська частка 0,1др. арк.). 

Contents lists available at 

GrowingScience. homepage: 

www.GrowingScience.com/ac/ac.ht

дистанційного 

навчання в закладах 

освіти», 

1 кредит/30 годин. 

 

досліджень імені М. І. Долішнього 

НАН України». 2020. С.21-28. №1 

(141). 0,7 др. арк. Збірник наукових 

праць включений до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus, 

Польща.(Авторська частка 0,4 др. арк.)  

5. Павлова О., Павлов К., Гораль Л., 

Новосад О., Король С., Перевозова І., 

Обельницька К., Даляк Н., Процишин 

О, Попадинець Н. Integral estimation of 

the competitiveness level of the western 

Ukrainian gas distribution companies. 

(Інтегральна оцінка рівня 

конкурентоспроможності 

західноукраїнських газорозподільних 

компаній). Accounting. 

(Бухгалтерський облік). 2021. 7 (5), 

1073-1084. Contents lists available at 

GrowingScience. homepage: 

www.GrowingScience.com/ac/ac.html. 

Проіндексовано в Scopus (CiteScore 0.9 

(Q3)), Scimago (Q3).(Авторська частка 

0,1 др. арк.).; 

3) наявність виданого підручника 

чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або 

монографії (загальним обсягом не 

менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора): 

1. Процишин О.Р. Тема 12 

«Конкурентна стратегія розвитку 

економіки України в умовах 

глобалізації». Глобальна економіка: 

навчальний посібник / За редакцією 

д.е.н, проф. А.В. Рибчука. Дрогобич: 

Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 



ml. Проіндексовано в Scopus 

(CiteScore 0.9 (Q3)), Scimago (Q3). 

університету імені Івана Франка, 2016. 

392 с. (Авторська частка 1,5 др. арк.). 

2. Процишин О.Р. Розвиток 

конкуренції на ринку послуг вищої 

школи / Інтернаціоналізація освіти: 

національні особливості та світові 

тенденції: колективна монографія / 

А.В. Рибчук, І.О. Іващук, А.П. 

Румянцев, П.В. Скотний та ін. ; за 

науковою редакцією д.е.н., проф. А.В. 

Рибчука. Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ  Дрогобицького  

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2017. 

484 с. (Авторська частка 1,5 др. арк.). 

3. Процишин О.Р. Особливості 

розвитку економічного і культурного 

потенціалу Львівщини. Економічний 

розвиток держави, регіонів і 

підприємств: проблеми та 

перспективи : Колективна монографія 

/ Авт. кол. А.В. Рибчук, І.Я. Кулиняк, 

Т.В. Кулініч та ін. / За заг. ред. проф. 

А. В. Рибчука. Львів: Видавництво 

«Растр-7», 2017. 458 с. (С. 319 – 330) 

(Авторськачастка 0,5 др. арк.). 

4. Процишин О. Р. Стратегічні 

вектори реалізації моделі нової 

економіки в Україні. Європейський 

Союз: проблеми консолідації та 

асиметрії економічних інтересів.  

Монографія / За ред. д. е. н, проф. А. 

В. Рибчука. Дрогобич: Видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2020.  422. Авторська частка 

1,5 др. арк.; 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 



для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: 

 1. Процишин О.Р. Економічна теорія. 

Розділ 3. Мікроекономіка. Частина 3: 

методичні матеріали до семінарських / 

практичних занять та самостійної 

роботи студентів. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2016. 64 с.  

2. Процишин О.Р. Економічна теорія. 

Розділ 3. Мікроекономіка. Частина 4: 

методичні матеріали до семінарських / 

практичних занять та самостійної 

роботи студентів. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2017. 57 с.  

3. Процишин О. Р. 

Мікроекономіка. Частина 1. 

Методичні матеріали до семінарських 

/ практичних занять та самостійної 

роботи студентів. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

ім. Івана Франка, 2018. 56 с. 

3. Процишин О. Р. Економіка 

енергетики. Методичні вказівки до 

підготовки та написання курсової 

роботи. Дрогобич : Редакційно-



видавничий відділ, Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 2019. 

40 с. /2,5 др. арк. 

15) керівництво школярем, який 

зайняв призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових навчальних предметів, II-

III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів Національного 

центру “Мала академія наук 

України”; участь у журі III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових навчальних предметів чи 

II-III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала 

академія наук України” (крім 

третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) 

рівня): 
 1.2017 р. у IIІ етапі (Кисиличин 

Іванна – учениця 11 класу 

Дрогобицького педагогічного 

ліцеюдиплом ІІІ ступеня №162). 

2. 2018 р. у III етапі (Легка Катерина – 

учениця 11 класу Дрогобицького 

педагогічного ліцею,диплом ІІІ 

ступеня №28). 

3. 2019 р. у II етапі (Криванчик 

Наталія – учениця 10 класу 

Дрогобицького педагогічного ліцею 

зайняла 2 призове місце).  

4. 2021р.у ІІІ етапі (Мицавка 

Вікторіяучениця10 класу 

Дрогобицького ліцею диплом ІІ 



ступеня №24). Секція: мікроекономіка 

та макроекономіка; 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років 

(крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності): 
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інформаційного суспільства / 

Павло Скотний // Економічний 

розвиток держави, регіонів і 

підприємств :проблеми та 

перспективи : колективна 

монографія / А.В. Рибчук, І.О. 

Іващук, А.П. Румянцев, Т.В. 

Кулініч / За заг. ред. проф. А.В. 

Рибчука. – Львів :Видавництво 

«Реастр-7», 2017. – 458 с. – С. 58-

67. 

3. Skotnyy P. Demografia 

economiczna: perspektywy czy 

zagrozenia dla rozwoju Ukrainy? / 

PawelSkotnyy //Refleksje o 

spoleczenstwie i kulturze / Redakcja 

naukowa P. Fraczek, J.K. Karolczuk. 

– PWSZ, Sanok, 2018. – 316s. – S. 

163-176. 

4. Скотний П.В. Еволюційні 

періоди формування міжнародних 

економічних відносин // 

Міжнародні економічні відносини: 

наочний навчально-методичний 

посібник / [А.В., Рибчук, С.В. 

Фомішин, П.В. Скотний, І.Л. 

Татомир та ін.] ;Кер. авт. колективу 

і наук. ред. д.е.н, проф. Рибчук 

А.В. – 2-ге укр.-англ. вид., 

перероб., доп. і розшир. – Х., 2018. 

– 415 с. – С.69-87. 

5. Skotnyy P. Rozwoj system 

edukacjina Ukrainie w kontekscie 



globalnych procesow migracyinych / 

Pawel Skotnyy // Dylematy 

spoleczno-ekonomiczne pogranicza / 

Redakcja naukowa P.Fraczek, 

J.K.Karolczuk. – PWSZ, Sanok, 

2017. – 206s. – S. 63-74. 

6. Європейський Союз: проблеми 

консолідації та асиметрії 

економічних інтересів : кол. 

Монографія / [А.В. Рибчук, Н.В. 

Скотна, В.А. Бодак, І.О. Іващук, 

А.П. Румянцев, П.В. Скотний, П.П. 

Яремович таін.] ; за ред. д.е.н., 

проф. А.В. Рибчука. – Дрогобич 

:Ред.-вид. відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2020. – 422 с. (Особисто автору 

належить параграф 5.4. «Funkcje 

funduszy strukturalnych w ramach 

realizacji programow Unii 

Europejskiej»). 

7. Nadija Skotna, Pawel Skotnyy. 

Iwan Franko – ukrainski genius ziemi 

galicyjskiej (aspektspoleczno-

tkonomiczny) // Na pograniczach 

dylematy spolecznei kulturowe 

pogranicza / Redakcja naukowa P. 

Fraczek, J.K. Karolczuk. – PWSZ, 

Sanok, 2020. – 251s. – s.179-191. 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 



головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових 

видань України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в бібліографічних 

базах; 

Член редакційної колегії 

«Наукових зошитів» 

Підкарпатської вищої школи в 

Ясло (Польща). 

10) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

Erasmus + KA - 107 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Скотний П.В. Business 

Intelligence в інформаційно-

знаннєвій економіці / Павло 

Скотний // Філософія фінансової 

цивілізації: людина у світі грошей: 

зб. наук. пр. / Редкол.: відп. 

секретар З.С. Скринник. – К. : УБС 

НБУ, 2017. – С. 207 – 214.  



2. Скотний П.В.Методологічна 

рефлекція економічної науки / П.В. 

Скотний // Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції 

„Актуальні проблеми моделювання 

та управління соціально-

економічними системами в умовах 

глобалізації” / За ред. Б.Ю. 

Кишакевича. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ ім. Івана Франка, 2018. – 

308 с. – С. 189-191. 

3. Скотний П.В. Соціально-

економічні системи як надскладні 

та незамкнуті структури, що 

розвиваються / Павло Скотний // 

Філософія фінансової цивілізації: 

людина у світі грошей: зб. наук. пр. 

/ Редкол.: відп. секретар З.С. 

Скринник. – К. : УБС НБУ, 2018. – 

С. 211 – 216. 

4. Скотний П.В. Методологія 

осмислення економіко-

теоретичного знання / Павло 

Скотний // Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної 

конференції до 70-річчя від дня 

народження професора В.Г. 

Скотного „Актуальні проблеми 

філософії освіти: 

загальнофілософські, психолого-

педагогічні та організаційні 

виміри” / за ред. Ткаченко О.А. 

(гол. ред.) та ін. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 



ДДПУ ім. Івана Франка, 2018. – 

292 с. – С.265-274. 

5. Скотний П.В. Децентралізація 

державного управління: механізм 

реалізації // Актуальні проблеми 

сучасної науки : Збірник п’ятої  

науково-практичної конференції 

викладачів та студентів навчально-

наукового інституту фізики, 

математики, економіки та 

інноваційних технологій / За ред. 

Павла Скотного. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ ім. Івана Франка, 2018. – 

446 с. – С. 130-135. 

6. Скотний Павло. Синергетичність 

інформаційно-цифрової економіки 

на прикладі засобів Business 

intelligence // Mатеріали І 

Міжнародного економічного 

форуму «Економіка. Фінанси. 

Бізнес. Управління» / За заг. ред. 

проф. А.І. Ігнатюк: – К., 2019. – 

Вип. І. Частина І – 154 с. – С.58.  

7. Павло Скотний. Освіта в 

Польщі: конкурентні переваги чи 

втрачені можливості // Тези 

доповідей міжнародної наукової 

конференції “Теоретичні та 

практичні аспекти формування 

освітнього простору 

інституційного рівня: світовий та 

вітчизняний вимір”. – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. – 218 с. – 

С.179-180.  



8. Скотний П.В., Паласевич М.Б. 

Туристичний бренд Дрогобича – 

метод підвищення 

конкурентоспроможності міста. 

Стратегії міжнародної 

економічної діяльності 

підприємств в умовах глобалізації: 

Матеріали четвертої 

Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції молодих 

вчених, аспірантів та студентів. 

Херсон: Херсонський 

національний технічний 

університет, 2020. 109 с. С. 103-

105. 

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II 

етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), 

або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету 



або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який 

став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або 

Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у 



складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

Член журі всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт за спеціалізацією «Економіка 

та економічна політика» 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 

Член-засновник «Українського 

філософсько-економічного 

наукового товариства». 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової 

діяльності). 

ФОП з 2006р. 

Паласевич 

Микола 

Богданович 

доцент 

кафедри 

економі

ки та 

менедж

менту 

Львівський 

держаний 

університет імені 

Івана Франка, 

2000 р., 

спеціальність: 

«Фінанси і кредит». 

Економіст 

Кандидат економічних 

наук, 

08.00.08 – Гроші, 

фінанси і кредит, 

Тема дисертації: 

«Регулювання 

банківської 

інвестиційної 

діяльності в Україні». 

ДК №061059 

Рішення президії ВАК 

від 1 липня 2010 року 

 

доцент кафедри 

теоретичної та 

прикладної економіки 

 (12ДЦ №036749) 

Присвоєно рішенням 

Атестаційної колегії 

1. Паласевич М.Б. Система 

чинників та загроз фінансово-

економічної безпеки 

підприємства / М.Б.Паласевич, 

Т.І. Городиський, Б.Б. Семак // 

Сталий розвиток економіки. – 

2017. – №3 – С.203-208. 

2. Паласевич М.Б. Механізм 

формування системи фінансово-

економічної безпеки 

підприємства / Т.І. 

Городиський, М.Б.Паласевич, 

Б.Б. Семак // Інноваційна 

економіка. – 2017. – №9-10 (71) 

– С.51-57. 

3. Паласевич М.Б. Економічні 

системи та їх інтегральна 

Стажування: 

Підкарпатська вища 

школа ім. Вл. 

Фіндиша, м. Ясло, 

Польща. Факультет 

економіки, 

просторової 

економіки та 

транспорту. 

03.01.2019-

02.02.2019. 

Сертифікат від 

02.02.2019 р. 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection; 

1. Паласевич М.Б. Система 

чинників та загроз фінансово-

економічної безпеки підприємства / 

М.Б.Паласевич, Т.І. Городиський, 

Б.Б. Семак // Сталий розвиток 

економіки. – 2017. – №3 – С.203-

208.  

2. Паласевич М.Б. Механізм 

формування системи фінансово-

економічної безпеки підприємства / 



від 21 листопада 2013 

р. 

 

динамічна капіталізаційна 

ефективність / Г.І. Башнянин, 

М.Б.Паласевич, Я.С. Лапчук // 

Причорноморські економічні 

студії. – Випуск 30. Ч.1. – 

Одеса, 2018. – С.33-38. 

4. Паласевич М.Б. Про 

ефективність капіталізації 

капіталізованих економічних 

систем перехідного типу / Г.І. 

Башнянин, П.Ю. Буряк, М.Б. 

Паласевич // Підприємництво і 

торгівля : збірник наукових 

праць / [редакц. кол.: Куцик П. 

О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та 

ін.]. – Львів : Видавництво 

Львівського торговельно-

економічного університету, 

2018. – Вип. 22. – С.36-43. 

5. Паласевич М.Б. Міжнародний 

досвід регулювання зайнятості 

та можливості його 

використання в Україні / Г.І. 

Башнянин, М.Б.Паласевич, О.М. 

Свінцов // Сталий розвиток 

економіки. – 2018. – №4 [41] – 

С.5-11. 

6. Паласевич М.Б. 

Соціалізаційний ефект 

мікроекономічної соціалізації: 

суть та види / Г.І. Башнянин, 

М.Б. Паласевич, Я.С. Лапчук, 

Т.І. Городиський // 

Підприємництво і торгівля : 

збірник наукових праць / 

Т.І. Городиський, М.Б.Паласевич, 

Б.Б. Семак // Інноваційна 

економіка. – 2017. – №9-10 (71) – 

С.51-57. 

3. Паласевич М.Б. Економічні 

системи та їх інтегральна 

динамічна капіталізаційна 

ефективність / Г.І. Башнянин, 

М.Б.Паласевич, Я.С. Лапчук // 

Причорноморські економічні 

студії. – Випуск 30. Ч.1. – Одеса, 

2018. – С.33-38. 

4. Паласевич М.Б. Про 

ефективність капіталізації 

капіталізованих економічних 

систем перехідного типу / Г.І. 

Башнянин, П.Ю. Буряк, М.Б. 

Паласевич // Підприємництво і 

торгівля : збірник наукових праць / 

[редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій 

В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : 

Видавництво Львівського 

торговельно-економічного 

університету, 2018. – Вип. 22. – 

С.36-43. 

5. Паласевич М.Б. Міжнародний 

досвід регулювання зайнятості та 

можливості його використання в 

Україні / Г.І. Башнянин, 

М.Б.Паласевич, О.М. Свінцов // 

Сталий розвиток економіки. – 

2018. – №4 [41] – С.5-11. 

6. Паласевич М.Б. Соціалізаційний 

ефект мікроекономічної 

соціалізації: суть та види / Г.І. 



[редакц. кол.: Куцик П. О., 

Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. 

– Львів : Видавництво 

Львівського торговельно-

економічного університету, 

2018. – Вип. 23. – С.36-42. 

7. Паласевич М.Б. 

Соціалізаційна ефективність 

економічних систем: аналіз з 

позицій негативного 

соціалізаційного ефекту / Г.І. 

Башнянин, М.Б. Паласевич, Я.С. 

Лапчук, Т.І. Городиський // 

Вісник Львівського 

торговельно-економічного 

університету / [ред. кол.: Куцик 

П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. 

та ін.]. – Львів : Видавництво 

Львівського торговельно-

економічного університету, 

2018. – Вип. 56. – С.78-85. 

8. Паласевич М.Б. Про соціальні 

оцінки та технологію їх 

визначення / Г.І. Башнянин, Т.І. 

Городиський, М.Б. Паласевич // 

Підприємництво і торгівля : 

збірник наукових праць / 

[редакц. кол.: Куцик П. О., 

Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. 

– Львів : Видавництво 

Львівського торговельно-

економічного університету, 

2019. – Вип. 24. – С.59-64. 

Башнянин, М.Б. Паласевич, Я.С. 

Лапчук, Т.І. Городиський // 

Підприємництво і торгівля : 

збірник наукових праць / [редакц. 

кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., 

Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : 

Видавництво Львівського 

торговельно-економічного 

університету, 2018. – Вип. 23. – 

С.36-42.  

7. Паласевич М.Б. Соціалізаційна 

ефективність економічних систем: 

аналіз з позицій негативного 

соціалізаційного ефекту / Г.І. 

Башнянин, М.Б. Паласевич, Я.С. 

Лапчук, Т.І. Городиський // Вісник 

Львівського торговельно-

економічного університету / [ред. 

кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., 

Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : 

Видавництво Львівського 

торговельно-економічного 

університету, 2018. – Вип. 56. – 

С.78-85. 

8. Паласевич М.Б. Про соціальні 

оцінки та технологію їх визначення 

/ Г.І. Башнянин, Т.І. Городиський, 

М.Б. Паласевич // Підприємництво 

і торгівля : збірник наукових праць 

/ [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій 

В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : 

Видавництво Львівського 

торговельно-економічного 

університету, 2019. – Вип. 24. – 

С.59-64. 



2) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому 

числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного 

співавтора): 

1. Паласевич М.Б. Особливості 

фінансового забезпечення 

діяльності вищих навчальних 

закладів України / 

Інтернаціоналізація освіти і науки: 

національні особливості та світові 

тенденції : колективна монографія / 

А.В. Рибчук, І.О. Іващук, А.П. 

Румянцев, Т.В. Кулініч / За аг.ред. 

проф. А.В. Рибчука. – Львів : 

Видавництво «Реастр-7», 2017. – 

484 с. – С. 173-199.  

2. Паласевич М.Б. Функціонування 

вітчизняного банківського сектору 

в умовах реформування / 

Економічний розвиток держави, 

регіонів і підприємств : проблеми 

та перспективи : колективна 

монографія / Авт. кол. А.В. Рибчук, 

І.Я. Кулиняк, А.П. Румянцев, П.В. 

Скотний та ін. ; за науковою 

редакцією д.е.н., проф. А.В. 

Рибчука. – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 



університету імені Івана Франка, 

2017. – 484 с. – С.119-132. 

3. Паласевич М.Б. Роль нової 

економіки у розвитку європейських 

цивілізаційно-інтеграційних 

процесів  / Європейський Союз: 

проблеми консолідації та асиметрії 

економічних інтересів : кол. 

Монографія / [А.В. Рибчук, Н.В. 

Скотна, В.А. Бодак, І.О. Іващук, 

А.П. Румянцев, П.В. Скотний, П.П. 

Яремович та ін.] ; за ред. д.е.н., 

проф. А.В. Рибчука. – Дрогобич : 

Ред.-вид. відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2020. – 422 с. 

4) наявність виданих навчально-

методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: 

1. Паласевич М.Б. Цивілізаційні 

виміри глобальних економічних 

процесів / Глобальна економіка: 

навчальний посібник // [А.В. 



Рибчук, В.М. Левківський, А.П. 

Румянцев, П.В. Скотний та ін.] ; за 

редакцією д.е.н, проф. Рибчука 

А.В. – Дрогобич : Видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2016. – 372 с. – С. 

120 – 152.  

2. Паласевич М.Б. Економічна 

теорія: навчальний посібник / [Г.І. 

Башнянин, Т.І. Городиський, М.Б. 

Паласевич та ін.] ; за редакцією 

д.е.н, проф. Башнянина Г.І. – Львів 

: В-во ЛТЕУ, 2017. – 264 с. 

3. Паласевич М.Б. Міжнародні 

кредитні відносини // Міжнародні 

економічні відносини: наочний 

навчально-методичний посібник / 

[А.В., Рибчук, С.В. Фомішин, П.В. 

Скотний, І.Л. Татомир та ін.] ; Кер. 

авт. колективу і наук. ред. д.е.н, 

проф. Рибчук А.В. – 2-ге укр.-англ. 

вид., перероб., доп. і розшир. – Х., 

2018. – 415 с. – С. 252-277 

10) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

Erasmus + KA - 107 

11) наукове консультування 

підприємств, установ, 

організацій не менше трьох 

років, що здійснювалося на 



підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою 

установою); 

Консультування ПП 

«Моршинський центр здоров’я» 

(2005-2008 рр.) 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Паласевич М.Б. Шляхи 

вдосконалення фінансування 

освіти: стратегія розвитку / 

М.Б.Паласевич // Матеріали 

міжнародної науково-технічної 

конференції [«Моделювання 

соціально-економічних процесів: 

регіональні та галузеві аспекти»], 

(12-13 травня 2016р., Дрогобич). – 

Дрогобич: ТзОВ РВВ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2016. – 252 с. – 

С.196-199. 

2. Паласевич М.Б. Реформування 

системи вищої освіти в Україні: 

необхідність та перспективи / М.Б. 

Паласевич, А. Шумега // Актуальні 

проблеми сучасної науки : Збірник 

четвертої науково-практичної 

конференції викладачів та 

студентів  ІФМЕІТ / За заг. ред. П. 

Скотного. – Дрогобич: РВ ДДПУ 



імені Івана Франка, 2017. – 436 с. – 

С. 362-365. 

3. Паласевич М.Б. Загрози 

фінансово-економічній безпеці 

підприємства: сутність та 

класифікація / М.Б. Паласевич // 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні 

проблеми моделювання та 

управління соціально-

економічними системами в умовах 

глобалізації» / за ред.. 

Б.Ю.Кишакевича. – Дрогобич: РВ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 

308 с. – С. 92-95.  

4. Паласевич М.Б. Партисипативне 

бюджетування як механізм 

взаємодії влади та громади / М.Б. 

Паласевич, В.Ю. Медведєв // 

Актуальні проблеми сучасної 

науки : Збірник п’ятої науково-

практичної конференції викладачів 

та студентів НН ІФМЕІТ. – За ред. 

П.Скотного – Дрогобич: РВ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2018. – 446 с. – 

С. 106-108.  

5. Паласевич М.Б., Курант Р.М. 

Стимулювання соціально-

економічного розвитку регіону 

шляхом фінансової децентралізації 

/ М.Б. Паласевич, Р.М. Курант // 

Актуальні проблеми сучасної 

науки : Збірник п’ятої науково-

практичної конференції викладачів 

та студентів НН ІФМЕІТ. – За ред. 



П.Скотного – Дрогобич: РВ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2018. – 446 с. – 

С. 109-112.  

6. Паласевич М.Б. Зворотний ефект 

мікроекономічної соціалізації: суть 

та види /  Г.І.Башнянин, 

Л.Я.Гончарук, М.Б.Паласевич // 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції 

[«Проблеми економіки: нові ринки 

та нові напрямки розвитку], (6-7 

лютого 2015р., Дніпропетровськ). – 

Дніпропетровськ, 2015. – С.6-8 (2с. 

/ 0,1д.а.) 

7. Бриль Й., Паласевич М.Б. 

Децентралізація державного 

управління: основні загрози та 

виклики // Актуальні проблеми 

сучасної науки : Збірник VI 

міжнародної науково-практичної 

конференції викладачів та 

студентів навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / За ред. М.Б. 

Паласевича, П.В. Скотного. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ, Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 2019. – 586 с. – С. 24-

26. Авторська частка – 0,9. 

8. Микола Паласевич. Особливості 

вподобань сучасних українських 

абітурієнтів // Тези доповідей 

міжнародної наукової конференції 



“Теоретичні та практичні аспекти 

формування освітнього простору 

інституційного рівня: світовий та 

вітчизняний вимір”. – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. – 218 с. – 

С.157-158. 

9. Паласевич М.Б.Напрями 

удосконалення системи 

фінансування вищих навчальних 

закладів / М.Б. Паласевич, Н.А. 

Залужець // Актуальні проблеми 

сучасної науки : Збірник четвертої 

науково-практичної конференції 

викладачів та студентів інститут 

фізики, математики, економіки та 

інноваційних технологій / За заг. 

ред. П. Скотного. – Дрогобич: 

Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2017. – 436 с. – С. 353-357. 

10. Микола Паласевич. 

Особливості вподобань сучасних 

українських абітурієнтів // Тези 

доповідей міжнародної наукової 

конференції “Теоретичні та 

практичні аспекти формування 

освітнього простору 

інституційного рівня: світовий та 

вітчизняний вимір”. – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. – 218 с. – 

С.157-158. 

11. Скотний П.В., Паласевич М.Б. 

Туристичний бренд Дрогобича – 

метод підвищення 



конкурентоспроможності міста. 

Стратегії міжнародної економічної 

діяльності підприємств в умовах 

глобалізації: Матеріали четвертої 

Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції молодих 

вчених, аспірантів та студентів. 

Херсон: Херсонський 

національний технічний 

університет, 2020. 109 с. С. 103-

105. 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової 

діяльності). 

ФОП 2004 – 2010 рр. 

Лапчук 

Ярослав 

Степанович 

доцент 

кафедри 

економі

ки та 

менедж

менту 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут 

1992 р. 

Загально технічні 

дисципліни з 

додатковою 

спеціальністю 

«Фізика». 

Вчитель трудового 

навчання, загально 

технічних 

дисциплін і фізики. 

Кандидат економічних 

наук. 

08.02.03 

Організація 

управління, 

планування та 

регулювання 

економіки. 

Тема дисертації: 

«Грошово-кредитне 

регулювання 

перехідної економіки». 

ДК №040840 

Рішення президії ВАК 

від 10 травня 2007 року 

 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

адміністрування 

(12ДЦ №042297) 

1. Башнянин Г.І., Паласевич 

М.Б., Лапчук Я.С. Економічні 

системи та їх інтегральна 

динамічна капіталізаційна 

ефективність / Г.І. Башнянин, 

М.Б. Паласевич, Я.С. Лапчук // 

Причорноморські економічні 

студії. –Випуск 30. Ч.1. – Одеса, 

2018. – С.33-38. 

2. Башнянин Г.І., Носов О.Ю., 

Лапчук Я.С. Соціалізаційна 

ефективність мікроекономічних 

систем в умовах 

екстенсифікації, інтенсифікації і 

детенсифікації / Г.І. Башнянин, 

О.Ю. Носов, Я.С. Лапчук // 

Збірник наукових праць 

Хмельницького кооперативного 

Стажування: 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка. 

Кафедра 

менеджменту. 

27.02.2017 р.-

27.03.2017 р. 

Довідка № 1565-В 

від 05.04.2017 р. 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection; 

1. Башнянин Г.І., Паласевич М.Б., 

Лапчук Я.С. Економічні системи та 

їх інтегральна динамічна 

капіталізаційна ефективність / Г.І. 

Башнянин, М.Б. Паласевич, Я.С. 

Лапчук // Причорноморські 

економічні студії. –Випуск 30. Ч.1. 

– Одеса, 2018. – С.33-38.  

2. Башнянин Г.І., Носов О.Ю., 

Лапчук Я.С. Соціалізаційна 

ефективність мікроекономічних 



Присвоєно рішенням 

Атестаційної колегії 

від 28 квітня 2015 р. 

 

торговельно-економічного 

інституту: Економічні науки. – 

Хмельницький, 2018. – №12. – 

378 с. – С.8-21. 

3. Башнянин Г.І., Паласевич 

М.Б., Лапчук Я.С., Городиський 

Т.І. Соціалізаційний ефект 

мікроекономічної соціалізації: 

суть та види / Г.І. Башнянин, 

М.Б. Паласевич, Я.С. Лапчук, 

Т.І. Городиський // 

Підприємництво і торгівля : 

збірник наукових праць / 

[редакц. кол.: Куцик П. О., 

Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. 

– Львів : Видавництво 

Львівського торговельно-

економічного університету, 

2018. – Вип. 23. – С.36-42. 

4. Башнянин Г.І., Паласевич 

М.Б., Лапчук Я.С., Городиський 

Т.І. Соціалізаційна ефективність 

економічних систем: аналіз з 

позицій негативного 

соціалізаційного ефекту / Г.І. 

Башнянин, М.Б. Паласевич, Я.С. 

Лапчук, Т.І. Городиський // 

Вісник Львівського 

торговельно-економічного 

університету / [ред. кол.: Куцик 

П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. 

та ін.]. – Львів : Видавництво 

Львівського торговельно-

економічного університету, 

2018. – Вип. 56. – С.78-85. 

систем в умовах екстенсифікації, 

інтенсифікації і детенсифікації / 

Г.І. Башнянин, О.Ю. Носов, Я.С. 

Лапчук // Збірник наукових праць 

Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного 

інституту: Економічні науки. – 

Хмельницький, 2018. – №12. – 378 

с. – С.8-21.  

3. Башнянин Г.І., Паласевич М.Б., 

Лапчук Я.С., Городиський Т.І. 

Соціалізаційний ефект 

мікроекономічної соціалізації: суть 

та види / Г.І. Башнянин, М.Б. 

Паласевич, Я.С. Лапчук, Т.І. 

Городиський // Підприємництво і 

торгівля : збірник наукових праць / 

[редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій 

В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : 

Видавництво Львівського 

торговельно-економічного 

університету, 2018. – Вип. 23. – 

С.36-42.  

4. Башнянин Г.І., Паласевич М.Б., 

Лапчук Я.С., Городиський Т.І. 

Соціалізаційна ефективність 

економічних систем: аналіз з 

позицій негативного 

соціалізаційного ефекту / Г.І. 

Башнянин, М.Б. Паласевич, Я.С. 

Лапчук, Т.І. Городиський // Вісник 

Львівського торговельно-

економічного університету / [ред. 

кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., 

Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : 



5. Башнянин Г.І., Городиський 

Т.І., Лапчук Я.С. Адаптація 

європейської політики 

зайнятості до реалій української 

економіки / Г.І. Башнянин, Т.І. 

Городиський, Я.С. Лапчук // 

Науковий вісник НЛТУ 

України. Серія економічна. – 

Львів, 2018, том 28, № 9. – 132 

с. – С.27-30. 

6. Башнянин Г.І., Лапчук Я.С., 

Коцупей В.М. Про соціальне 

оцінювання в економічних 

системах / Г. І. Башнянин, Я. С. 

Лапчук, В. М. Коцупей // Вісник 

Львівського торговельно-

економічного університету. 

Економічні науки. – 2019. – 

Вип. 57. – С. 68-74. 

Видавництво Львівського 

торговельно-економічного 

університету, 2018. – Вип. 56. – 

С.78-85. 

5. Башнянин Г.І., Городиський Т.І., 

Лапчук Я.С. Адаптація 

європейської політики зайнятості 

до реалій української економіки / 

Г.І. Башнянин, Т.І. Городиський, 

Я.С. Лапчук // Науковий вісник 

НЛТУ України. Серія економічна. 

– Львів, 2018, том 28, № 9. – 132 с. 

– С.27-30.  

6. Башнянин Г.І., Лапчук Я.С., 

Коцупей В.М. Про соціальне 

оцінювання в економічних 

системах / Г. І. Башнянин, Я. С. 

Лапчук, В. М. Коцупей // Вісник 

Львівського торговельно-

економічного університету. 

Економічні науки. – 2019. – Вип. 

57. – С. 68-74. 

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II 

етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), 

або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 



гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету 

або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який 

став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або 

Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника 



тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу: 

Керівництво студентом Стахнівим 

Олегом Олександровичем, який 

зайняв призове (друге) місце на I 

етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади. зі спеціальності 073 

«Менеджмент», проведеного 

27.02.2019 року у ННІФМЕІТ 

ДДПУ імені Івана Франка.  

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Лапчук Я.С. Роль інформації в 

процесі прийняття управлінських 

рішень / Я.С.Лапчук // Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми 

моделювання та управління 

соціально-економічними 

системами в умовах глобалізації» / 

за ред. Б.Ю. Кишакевича. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 



відділ Дрогобицького 

педагогічного університету імекні 

Івана Франка, 2018. – 308 с. – С. 

265-267.   

2. Лапчук Я.С. Суть та функції 

управлінських рішень в діяльності 

організації. Актуальні проблеми 

сучасної науки: збірник тез 

науково-практичної  конференції  

викладачів та студентів інституту 

фізики, математики, економіки та 

інноваційних технологій. / за заг. 

ред. П. Скотного.  –  Дрогобич.   

Редакційно-видавничий  відділ 

Дрогобицького  державного  

педагогічного  університету  імені  

Івана, 2016. – 246с. – С. 120-121. 

3. Лапчук Я.С. Фактори, що 

впливають на прийняття 

управлінських рішень в організації. 

// Нафта і газ. Наука – Освіта – 

Виробництво: шляхи інтеграції та 

інноваційного розвитку: матеріали 

всеукраїнської науково-технічної 

конференції (м. Дрогобич, 02-03 

березня 2017 р.). – Дрогобич: ТзОВ 

«Трек-ЛТД», 2017. – 181 с. –  С. 

129-131. 

4. Лапчук Я.С. Кадрова політика як 

інструмент розвитку персоналу // 

Актуальні проблеми сучасної 

науки : Збірник VI міжнародної 

науково-практичної конференції 

викладачів та студентів навчально-

наукового інституту фізики, 



математики, економіки та 

інноваційних технологій / За ред. 

М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 2019. – 586 с. – С. 76-

77. 

5. Лапчук Я.С., Ланяк А.В. Роль 

управлінських рішень в діяльності 

організації // Актуальні проблеми 

сучасної науки : Збірник VI 

міжнародної науково-практичної 

конференції викладачів та 

студентів навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / За ред. М.Б. 

Паласевича, П.В. Скотного. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 2019. – 586 с. – С. 78-

79.  

6. Лапчук Я.С., Молчанова І.Р. 

Управління ризиками при 

прийнятті управлінських рішень // 

Актуальні проблеми сучасної 

науки : Збірник VI міжнародної 

науково-практичної конференції 

викладачів та студентів навчально-

наукового інституту фізики, 

математики, економіки та 

інноваційних технологій / За ред. 

М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – 



Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 2019. – 586 с. – С. 80-

82.  

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової 

діяльності). 

ФОП 2002 – 2010 рр. 

Вовк 

Юрій 

Ярославович 

доцент 

кафедри 

економі

ки та 

менедж

менту 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

І.Франка. 

2005 р. 

Менеджмент 

організацій. 

Менеджер-

економіст, 

вчитель 

економічних 

дисциплін. 

Кандидат 

економічних наук 

08.00.04 

Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності). 

Тема дисертації: 

«Організаційно-

інформаційна 

підтримка 

управління знаннями 

промислового 

підприємства» 
ДК № 067100 

Рішення президії ВАК 

від 22 квітня 2011року 

 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

адміністрування 

(12ДЦ №038377) 

Присвоєно рішенням 

Атестаційної колегії 

1. Вовк Ю.Я. Процес управління 

знаннями підприємства та його 

особливості. Науковий вісник 

НЛТУ України: Збірник 

науково-технічних праць. – 

Львів: РВВ НЛТУ України, 

2016. – Вип. 23.17. – С. 343 – 

352. 

2. Світлана Стежко, Юрій Вовк. 

Виховання «Homosovieticus»в 

реаліях радянської дійсності. 

(Рецензія на: Каганов Ю. 

Конструювання “радянської 

людини” (1953 – 1991): 

українська версія. Запоріжжя: 

Інтер-М, 2019. 432 с., іл.). / 

Східноєвропейський історичний 

вісник. Easteuropean historical 

bulletin випуск 17, issue 17 

 

1. Львівський 

торговельно-

економічний 

університет, 

Кафедра 

економіки 

Довідка №105/16 

від 16.03.2021 р. 

6 кредитів / 180 

годин. 

 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому 

числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного 

співавтора); 

1. Інтернаціоналізація освіти і 

науки: національні особливості та 

світові тенденції: колективна 

монографія  / А.В. Рибчук, І.О. 

Іващук, А.П. Румянцев, П.В. 

Скотний  та інші; за науковою 

редакцією д.е.н., проф. А.В. 

Рибчука. – Дрогобич, Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2017. – 484 с., С.120-133. 

2. Управління знаннями як 

один із чинників конкурентної 



від 03 квітня 2014 р. 

 

 

 

переваги вітчизняного 

підприємства. Економічний 

розвиток держави, регіонів і 

підприємств: проблеми та 

перспективи: Колективна 

монографія / Авт.кол. А.В. Рибчук, 

І.Я. Кулиняк., Т.В.Кулініч та ін. / 

За заг. ред. профА.В.Рибчука. – 

Львів: Видавництво «Растр-7», 

2017. – 458 с., С.360-368. 

3. Innovation Process 

Management in Ukraine: problems in 

commercialization of scientific and 

technical developments: Monograph / 

YuriiVovk, OlehKarry, IhorKulyniak, 

YosyfPetrovych and other / Edited by 

YuriiVovk, OlehKarry . – Lviv: LLC 

“Rastr-7”, 2018. – 266 p. 

10) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

- Участь у проекті «Erasmus + 

Академічна мобільність». 

Програма ЄС, 2021 р. 

Developing an Occupational Therapy 

study programme in Ukraine 

(609589-EPP-1-201901-BE-

EHHKA2-CBHE-JP) 

Danish-Ukrainian project “Human 

rights, democracy, diversity and 

moral values in modern society” 

12) наявність апробаційних 



та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Вовк Ю.Я. Лазорак Б.О. Техніка 

безпеки та інженерні новації у 

нафтовій справі Галицької Каліфорнії 

ХІХ – початку ХХ СТ. Нафта і газ. 

Наука – Освіта – Виробництво: шляхи 

інтеграції та інноваційного розвитку: 

матеріали всеукраїнської науково-

технічної конференції (м. Дрогобич, 

10 – 11 березня 2016 р.). – Дрогобич: 

ТзОВ «ТрекЛТД», 2016. – 174 с. 

2. Вовк Ю.Я. Свінцов О.М. 

Особливості організаційно-

інформаційної підтримки управління 

знаннями підприємства. Нафта і газ. 

Наука – Освіта – Виробництво: шляхи 

інтеграції та інноваційного розвитку: 

матеріали всеукраїнської науково-

технічної конференції (м. Дрогобич, 

02 – 03 березня 2017 р.). – Дрогобич: 

ТзОВ «ТрекЛТД», 2017. – 181 с 

3. Вовк Ю. До питання нафтової 

справи в економіці австро-угорської 

імперії: приклад  бориславських 

активів. ІІ міжнародна науково-

практична конференція «Питання 

всесвітньої історії» / Матеріали 

конференції 10 листопада 2017 р., м. 

Дрогобич / За наук. ред. професора 



Олега Петречка, доцента Володимира 

Галика. – Дрогобич: Видавництво 

ТзОВ «Трек - ЛТД», 2017. – 200 с. 

4. Вовк Ю.Я. Свінцов О.М. Упраління 

знаннями закладу освіти: 

інформаційний аспект. Збірник 

матеріалів міжнародної науково-

практичної конференції до 70-річчя 

від дня народження професора 

В.Г.Скотного «Актуальні проблеми 

філософії освіти: 

загальнофілософські, психолого-

педагогічні  та організаційні виміри» / 

ред. рада: Ткаченко О.А. (головний 

редактор) та ін. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2018. – 292 с. 

5. Свінцов О.М. Вовк Ю.Я. 

Системний погляд на процес 

управління особистістю. Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми 

моделювання та управління 

соціально-економічними системами в 

умовах глобалізації» / за ред. Б.Ю. 

Кишакевича. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ ім.І. 

Франка, 2018. – 308 с. 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських 

об’єднаннях; 

Член Всеукраїнської асоціації 

Василя Сухомлинського 

20) досвід практичної роботи за 



спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової 

діяльності). 

проректор з науково-педагогічної 

роботи Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 

Ворончак Іван 

Осипович 

доцент 

кафедри 

економі

ки та 

менедж

менту 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

І.Франка. 

2006 р. 

Менеджмент 

організацій. 

Менеджер 

підприємницької 

діяльності 

Кандидат 

економічних наук 

08.00.05 Розвиток 

продуктивних сил і 

регіональна 

економіка. 

Тема дисертації: 

«Формування 

регіональної 

політики 

забезпечення 

соціальної 

відповідальності 

бізнесу». 

Диплом ДК 

№030676, виданий на 

підставі рішення 

Атестаційної колегії 

від 29 вересня 2015 

р. 

1. Ворончак І.О. Теоретико-

методичні засади оцінювання 

організаційної культури 

вітчизняних підприємств за 

рівнем соціальної 

відповідальності. Науковий 

вісник Херсонського 

державного університету. 

Серія «Економічні науки». 2016. 

№ 16. 163 с. С. 52-55. 

2. Ворончак І.О., Демачкович 

Л.М. Стратегія формування 

організаційної культури 

вітчизняних підприємств на 

засадах соціальної 

відповідальності бізнесу: 

регіональний аспект. Східна 

Європа: економіка, бізнес та 

управління. 2016. Випуск 4 (04). 

С. 265-270. URL: 

http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/journal/4_2016/54.pdf 

3. Ворончак І.О. 

Інфраструктурне забезпечення 

соціальної відповідальності 

бізнесу як фактор розвитку 

організаційної культури 

Луцький 

національний 

технічний 

університет. 

Кафедра 

менеджменту. 

23.11.2018-

24.12.2018. 

4,5 кредити ЄКТС 

Сертифікат № 179 

від 24.12.2018 р. 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection; 

1. Ворончак І.О. Теоретико-

методичні засади оцінювання 

організаційної культури 

вітчизняних підприємств за рівнем 

соціальної відповідальності. 

Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія 

«Економічні науки». 2016. № 16. 

163 с. С. 52-55.  

2. Ворончак І.О., Демачкович Л.М. 

Стратегія формування 

організаційної культури 

вітчизняних підприємств на 

засадах соціальної відповідальності 

бізнесу: регіональний аспект. 

Східна Європа: економіка, бізнес 

та управління. 2016. Випуск 4 (04). 

С. 265-270. URL: 

http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/journal/4_2016/54.pdf 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/54.pdf
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/54.pdf
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/54.pdf
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вітчизняних підприємств. 

Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. 

Серія: Міжнародні економічні 

відносини та світове 

господарство. 2017. Випуск 

№13. Ч.1 148 с. С. 50-54. 

4. Ворончак І.О. Соціальне 

партнерство як засіб 

формування організаційної 

культури вітчизняних 

підприємств. Економічний 

вісник Запорізької державної 

інженерної академії. 2017 р. 

Випуск 3 (09). 170 с. С. 89-93. 

5. Ворончак І.О. Національні 

моделі соціальної 

відповідальності бізнесу: 

особливості та механізм 

формування. Економіка та 

суспільство. 2018. №17. URL: 

http://economyandsociety.in.ua/in

dex.php/journal-17 

6. Ворончак І. О. Європейська 

модель соціальної 

відповідальності бізнесу: 

особливості, тенденції розвитку 

та перспективи для України. 

Науковий економічний журнал 

«Інтелект-ХХІ». 2019.  № 2. С. 

9-14. 

7. Ворончак І.О. Соціальна 

відповідальність в управлінні 

інноваціями сучасного 

підприємства. Держава та 

3. Ворончак І.О. Інфраструктурне 

забезпечення соціальної 

відповідальності бізнесу як фактор 

розвитку організаційної культури 

вітчизняних підприємств. Науковий 

вісник Ужгородського 

національного університету. 

Серія: Міжнародні економічні 

відносини та світове 

господарство. 2017. Випуск №13. 

Ч.1 148 с. С. 50-54. 

4. Ворончак І.О. Соціальне 

партнерство як засіб формування 

організаційної культури 

вітчизняних підприємств. 

Економічний вісник Запорізької 

державної інженерної академії. 

2017 р. Випуск 3 (09). 170 с. С. 89-

93. 

5. Ворончак І.О. Національні 

моделі соціальної відповідальності 

бізнесу: особливості та механізм 

формування. Економіка та 

суспільство. 2018. №17. URL: 

http://economyandsociety.in.ua/index.

php/journal-17  

6. Ворончак І. О. Європейська 

модель соціальної відповідальності 

бізнесу: особливості, тенденції 

розвитку та перспективи для 

України. Науковий економічний 

журнал «Інтелект-ХХІ». 2019.  № 

2. С. 9-14. 

7. Ворончак І.О. Соціальна 

відповідальність в управлінні 

http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-17
http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-17
http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-17
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регіони. Серія: Економіка та 

підприємництво. 2020 р. №2 

(113). С. 107-112. 

інноваціями сучасного 

підприємства. Держава та регіони. 

Серія: Економіка та 

підприємництво. 2020 р. №2 (113). 

С. 107-112. 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому 

числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного 

співавтора); 

Ворончак Іван. Соціальний 

менеджмент : тексти лекцій [для 

студентів ЗВО]. Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2019. 240 с. 

4) наявність виданих навчально-

методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 



найменування; 

1. Ворончак Іван. Інвестиційна 

діяльність в туристичному бізнесі : 

тексти лекцій для студентів 

спеціальності «Менеджмент» 

(спеціалізація «Управління 

туристичною діяльністю»). 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2016. 125 с. 

2. Ворончак Іван. Маркетинг освіти 

: тексти лекцій. Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2017. 121 с. 

3. Ворончак Іван. Маркетинг освіти 

: методичні матеріали до 

практичних занять [для студентів 

ЗВО]. Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2018. 128 с. 

4. Ворончак Іван. Соціальний 

менеджмент : тексти лекцій [для 

студентів ЗВО]. Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2019. 240 с. 

5. Ворончак Іван. Управління 

інноваціями : методичні матеріали  

до практичних занять. Частина 1 



[для студентів ЗВО]. Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2019. 88 с. 

6. Ворончак Іван. Управління 

інноваціями : Методичні матеріали 

до практичних занять. Частина 2. 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2020.  71 с. 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Ворончак І.О. Соціальна 

відповідальність бізнесу як 

механізм взаємозв`язку 

організаційної культури та 

соціально-економічного розвитку 

держави. International Scientific-

Practical Conference Modern 

Transformation of Economics and 

Management in the Era of 

Globalization: Conference 

Proceedings. January, 2016. 

Klaipeda: Baltiya Publishing. 348 

pages. P. 85-88.  

2. Ворончак І.О. Теоретико-

методичні засади регіональної 



політики розвитку соціальної 

відповідальності бізнесу як основи 

сучасної організаційної культури. 

Участь молоді у розвитку 

економіки та суспільства України: 

Матеріали VIII Міжнародної 

науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих 

учених, Київ, 22-23 березня 2017 

р.: тези доповідей. К.: НУХТ, 2017. 

159 с. С. 142-144. 

3. Ворончак І. О. Соціальна 

відповідальність в управлінні 

соціально-економічними 

системами : формування 

теоретичної бази та актуальна 

проблематика. Матеріали 

міжнародної  науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми 

моделювання та управління 

соціально-економічними 

системами в умовах глобалізації» / 

за ред. Б.Ю. Кишакевича. 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2018. 308 с. С. 262-

265. 

4. Ворончак І.О., Дудзяк Н.В. 

Проблеми забезпечення соціальної 

відповідальності операторської та 

агентської діяльності в умовах 

трансформації вітчизняного 

туристичного ринку. Актуальні 

проблеми сучасної науки : Збірник 



п’ятої науково-практичній 

конференції викладачів та 

студентів навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / За ред. Павла 

Скотного. Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2018. 446 с. С. 30-33. 

5. Ворончак І. О. Соціальна 

відповідальність закладу вищої 

освіти: проблеми дефініції та 

управлінський аспект. III 

International Scientific Conference 

Economy and Society: the Modern 

Foundation for Human Development: 

Conference Proceedings, April 26th, 

2019. Leipzig, Germany: Baltia 

Publishing, 156 pages, p. 144-146.  

6. Ворончак І. О., Кос Я.В. 

Проблеми формування 

інформаційної культури керівника 

навчального закладу. АКТУАЛЬНІ  

ПРОБЛЕМИ  СУЧАСНОЇ  НАУКИ 

: Збірник VI міжнародної науково-

практичній конференції викладачів 

та студентів навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / За ред. М. Б. 

Паласевича, П. В. Скотного. 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 



педагогічного університету імені 

Івана Франка 2019. 586 с. С. 71-73.  

7. Ворончак І.О. Проблеми 

модифікації маркетингової 

політики на ринку інновацій. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОЇ НАУКИ : Збірник VIІ 

міжнародної науково-практичній 

конференції викладачів та 

студентів навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / За ред. М.Б. 

Паласевича, П.В. Скотного. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ, Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 2020. – 462 с. С. 24-

26. 

8. Ворончак І.О. Проблеми 

формування конкурентоздатної 

стратегії управління соціальною 

підсистемою сучасного 

підприємства. АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ : 

Збірник VIІІ міжнародної науково-

практичної конференції викладачів 

та студентів навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / за ред. М.Б. 

Паласевича, П.В. Скотного. 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ, Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 



Івана Франка, 2021. 400 с. С. 21-22 

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II 

етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), 

або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету 

або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який 

став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або 

Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, 



фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

Керівництво студенткою групи 

УНЗ-107М Козар Тетяною 

Володимирівною, яка зайняла 

призове (третє) місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади «Менеджмент 

інноваційної діяльності» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

(Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені 

Івана Франка, 27.02.2019 р.). 

Особи, які працюють за сумісництвом 



       

 


