
НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ (051-ЕКОНОМІКА) 

       
КУЦИК 

Петро  Олексійович 
доктор економічних наук, 

професор 

БАРНА 
Марта  Юріївна 

доктор економічних наук, 
професор 

МІЦЕНКО 
Наталія Григорівна 

доктор економічних наук, 
професор 

КОВТУН 
Олег  Іванович 

кандидат економічних 
наук, професор 

ШЕВЧИК 
Богдан  Михайлович 
доктор економічних 

наук, професор 

ЛУПАК 
Руслан  Любомирович 

доктор економічних наук, 
професор 

МІЗЮК 
Богдан   Михайлович 

доктор економічних наук, 
професор 

      
 

КУЦИК 
Валентина  Ісідорівна 

кандидат економічних 
наук, професор 

ДАЙНОВСЬКИЙ 
Юрій   Анатолійович 

доктор економічних наук, 
професор 

СЕМАК 
Богдан  Богданович 

доктор економічних наук, 
професор 

МІЩУК 
Ігор   Пилипович 

доктор економічних наук, 
професор 

ШЕВЧУК 
Віктор   Олексійович 
доктор економічних 

наук, професор 

КОПИЛЮК 
Оксана   Іванівна 

доктор економічних наук, 
професор 

ЧЕРКАСОВА 
Світлана   Василівна 

доктор економічних наук, 
професор 

       
МЕЛЬНИК 

Ірина   Миколаївна 
доктор економічних наук, 

професор 

ТРУТ 
Ольга   Олексіївна 

доктор економічних наук, 
професор 

СВИДРУК 
Ірена   Ігорівна 

доктор економічних наук, 
професор 

ПОЛЯКОВА 
Юлія   Володимирівна 

доктор економічних наук, 
професор 

ЯРЕМКО 
Лариса   Адольфівна 
доктор економічних 

наук, професор 

РУЩИШИН 
Надія  Михайлівна 

доктор економічних наук, 
професор 

ЯХНО 
Тетяна   Петрівна 

доктор економічних наук, 
професор 



ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ: 

 державне регулювання, проблеми та перспективи розвитку національної економіки в 
умовах геополітичних та геоекономічних змін 

 теоретико-методологічні проблеми розвитку та державного регулювання ринків 
товарів та послуг 

 організаційно-економічні механізми та інструменти цифрової трансформації 
економіки 

 теоретико-методологічні проблеми регулювання та забезпечення сталого розвитку 
сфери обігу товарів та послуг 

 соціальна відповідальність бізнесу у контексті формування постіндустріальної 
економіки 

 економічні механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного 
розвитку України 

 інтеграційні процеси та інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку 
підприємств 

 теоретико-методологічні проблеми становлення та функціонування соціокультурних 
економічних систем 

 проблеми конкурентоспроможності, процесного підходу та реінжинірингу бізнес-
процесів в економічних системах 

 управління фінансами, фінансові механізми вирівнювання диспропорцій соціально-
економічного розвитку України 

 забезпечення фінансово-економічної безпеки соціально-економічних систем 

 стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах 

 структурні моделі і механізми інвестційно-інноваційного розвитку суб’єктів 
підприємництва в сфері товарів і послуг 

 проблеми економічної інтеграції України в ЄС 

 забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації 
світового господарства. 

 проблеми формування і реалізація зовнішньоекономічної політики України 

 особливості застосування інструментів нетарифного регулювання в Україні 

  

  

  

  



НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ: 

 Управління інноваційним розвитком підприємств сфери товарного обігу (№ДР 0116U008696) 

 Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації (№ДР 0118U000032) 

 Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем (№ДР 
0118U00002) 

 Політика імпортозаміщення в стратегії зміцнення конкурентоспроможності економіки України на засадах інформаційно-
технологічної модернізації (№ДР 0120U103733) 

 Фінансові та організаційні механізми забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України (номер державної 
реєстрації 0118U000023) 

 Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах 
євроінтеграції (номер державної реєстрації 0117U002092) 

 Інституційно-інформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності (номер державної реєстрації 0117U002091) 

 Формування сучасних систем  результативного управління організаціями (номер державної реєстрації 0118U000025) 

 Макроекономічні ефекти обмінного курсу гривні після запровадження політики таргетування інфляції (номер державної 
реєстрації 0120U100396) 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні напрями розвитку 
економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення" 

 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку 
бізнесу в Україні" 

 Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку 
фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи" 

 Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічний розвиток 
України в умовах трансформаційних перетворень" 

 Міжнародна науково-практична конференція "Інновації, тренди та перспективи 
індустрії гостинності" 

 Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасний стан та пріоритети 
модернізації фінансово-економічної системи України" 

 Всеукраїнська науково-практична конференція "Підприємництво і торгівля: сучасні 
тенденції і перспективи розвитку" 

 
 



    

   
 



    

    



    

    



    

    



  
  

    


