
Захищені дисертації аспірантів та здобувачів, закріплених за кафедрою за 2007-

2019 р.р. 

А) докторські: Мойсеєнко І. П. Управління інтелектуальним потенціалом суб’єктів 

господарювання в національній економіці (захищена у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка 2 червня 2010 р.); Свінцов О. М. Трансформація освітнього 

комплексу економіки в умовах ринкових перетворень: проблеми соціально–економічної 

ефективності (захищена в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган–Барановського 26 січня 2010 р.); Коваль Л. М. Управління 

ресурсними ринками в аграрному секторі національної економіки (захищена у Львівській 

комерційній академії 18 листопада 2015 р.); Вербова О. С. Інституційне поле національного 

господарського руху в Західній Україні (1848-1944 рр.) (захищена в ДННУ «Академія 

фінансового управління» 29 грудня 2015 р.). 

  Б) кандидатські: Ногінова Н. М. Державне регулювання процесами формування 

акціонерної власності в перехідній економіці України (захищена в Ужгородському 

національному університеті 24 січня 2007 р.).; Перепьолкіна О. О. Монетарна політика в 

системі факторів економічного зростання в Україні (захищена у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 12 вересня 2007 р.); Буряк О. П Становлення 

та розвиток фінансових інститутів місцевого самоврядування України (захищена в ІРД 

НАН України 10 жовтня 2007 р.);  Татарин Н. Б. Регулювання розвитку фондового ринку в 

Україні (захищена в ІРД НАН України 26 жовтня 2007 р.); Остроумова В. В. Державне 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності на регіональному ринку аграрної продукції 

(захищена в Миколаївському аграрному державному університеті 12 січня 2008 р.); 

Давидов І. Г. Механізм управління процесом приватизації як складова соціально–

економічного розвитку регіону (захищена в Ужгородському національному університеті 20 

лютого 2008 р.); Колодій О. А. Державне регулювання банківської системи в умовах 

трансформації економіки (захищена в ІРД НАН України 27 березня 2008 р.); Галазюк Н. М. 

Державне регулювання результатів фінансово–економічної діяльності природних 

монополій (захищена у Львівському національному університеті імені Івана Франка 15 

квітня 2008 р.);  Городиський Т. І. Управління інноваційним потенціалом регіону (захищена 

в Ужгородському національному університеті 21 квітня 2008 р.);  Булюк О. В. Експортна 

політика в активізації розвитку зернового ринку південних областей України (захищена у 

Миколаївському аграрному державному університеті 29 травня 2008 р.); Андрушків І. П. 

Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні (захищена в 

Ужгородському національному університеті 30 травня 2008 р.);  Кабаці Б. І. Фінансово–

кредитний механізм державного регулювання економічного зростання в Україні (захищена 

в Інституті регіональних досліджень НАН України 26 вересня 2008 р.);  Заярна Н. М. 

Управління фінансово–економічною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі та її 

регулювання в ринкових умовах (захищена у Львівській комерційній академії 25 березня 

2008 р.);  Боліновська Н. Я Інвестиційна привабливість та ефективність відтворення 

потенціалу торгівельного підприємства (захищена в Львівській комерційній академії 25 

грудня 2008 р.);  Карбовник Л. П. Організаційно–економічний механізм управління 

розвитком муніципальних природних монополій в Україні (захищена в ІРД НАН України 

29 травня 2009 р.); Зелінська О. М Державне регулювання монополізму в трансформаційній 

економіці України (захищена в Львівському національному університеті імені Івана Франка 

11 червня 2009 р.); Качан О. Є. Розвиток ефективних форм діяльності торговельних 

підприємств (захищена в Львівській комерційній академії 23 червня 2009 р.); Москва М. Г. 



Управління процесом становлення та розвитку регіонального ринку земельних ресурсів 

(захищена в Ужгородському національному університеті 6 липня 2009 р.); Сороківська М. 

В. Управління фінансовими ресурсами страхових компаній (захищена в ІРД НАН України 

20 січня 2010 р.); Вахновська Н. А. Організаційно–економічний механізм регулювання та 

управління фінансовими ресурсами акціонерних підприємств у регіоні (захищена в 

Ужгородському національному університеті 23 березня 2010 р.);  Скірка Н. Я. Державне 

регулювання структурних зрушень в інвестиційній діяльності економіки України 

(захищена у Львівському національному університеті імені Івана Франка 21 квітня 2010 р.; 

Паласевич М. Б. Регулювання банківською інвестиційною діяльністю в Україні (захищена 

в Інституті регіональних досліджень НАН України 27 квітня 2010 р.);  Полівчак В. С. 

Розвиток комерційного бізнесу торгівельних підприємств (захищена у Львівській 

комерційній академії 13 травня 2010 р.); Гадзало А. Я. Формування та використання 

людського капіталу в аграрній сфері регіону України (захищена в Білоцерківському 

національному аграрному університеті 8 липня 2010 р.); Іщук Л. І. Формування і 

використання фінансових ресурсів у вищих навчальних закладах (захищена у Львівській 

державній фінансовій академії 23 листопада 2010 р.);Гончарук В. В. Державне регулювання 

інвестиційного процесу в умовах активізації обігу цінних паперів (захищена у Львівській 

комерційній академії 30 жовтня 2014 р.); Кривицька О. А. Політико-економічний аналіз 

теорії та практики лібералізму в трансформаційних господарських системах (захищена у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка 24 квітня 2014 р.); Осінська О. 

Б. Ефективність державного регуляторного механізму формування ринкової соціально 

орієнтованої економіки в Україні (захищена у Львівській комерційній академії 26 лютого 

2014 р.); Лазур С. П. Податкова система України в умовах антикризового регулювання 

економіки (захищена в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 30 квітня 2014 р.); 

Лінтур І. В. Регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційній економіці 

України(захищена в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 27 травня 2014 р.); 

Труш І. Є. Державне регулювання макроекономічних процесів на основі грошово-

кредитного механізму (захищена в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 2 

липня 2014 р.); Топільницька Я. О. Управління інтелектуальним капіталом акціонерних 

товариств (захищена у Львівській державній фінансовій академії 2 липня 2014 р.; Савчин 

О. Я. Управління розвитком національних ринків ресурсного забезпечення аграрного 

сектору економіки (захищена у Львівській комерційній академії 4 березня 2015 р.); Сіра Е. 

О. Державне регулювання ринку виробничих ресурсів в аграрному секторі економіки 

(захищена у Львівській комерційній академії 7 квітня 2015 р.); Герега Г. Ф. Економічна 

ефективність функціонування торговельних комплексів (захищена у Львівській 

комерційній академії 27 травня 2015 р.); Кіндрат О. В. Державне регулювання та управління 

стійкістю фінансово-економічного стану господарських систем (захищена у Львівській 

комерційній академії 24 червня 2015 р.); Хижа Н. М. Регуляторна цінова політика держави 

у роздрібній торгівлі (захищена у Львівській комерційній академії 22 грудня 2015 р.); 

Іванченко Г. В. Формування кластерних утворень та моделі розвитку регіону (захищена у 

Тернопільському національному економічному університеті 30 листопада 2015 р.); 

Миронов Ю. Б. Стабілізація національної економіки на основі банківського рейтингування 

в умовах мікроекономічної нестабільності (захищена у Львівській комерційній академії 15 

березня 2016 р.); Миронова М. І. Оцінювання інтегральної ефективності функціонування 

виробничих систем (захищена у Львівській комерційній академії 4 квітня 2017 р.); Голубка 

М. М. Економічні знання у системі господарського розвитку західноукраїнських законів 



(друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) (захищена у Східноєвропейському 

національному університеті імені Лесі Українки 28 серпня 2017 р.); Клепанчук О. Ю. 

Податкове регулювання малого бізнесу в трансформаційній економіці України (захищена у 

Львівському торговельно-економічному університеті 1 березня 2017 р.). 
 


