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КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Дехто вважає, що керівник повинен все  

знати, все вміти і все робити …сам. Підлеглі ж 

нібито мають покірно йти за своїм керівником.  

Маємо знати, що керівник щось вартує тоді, коли 

вміє виявити таланти своїх підлеглих і залучити їх 

до реалізації спільної мети. 

(Богдан АНДРУШКІВ) 

 

 

1. Назва наукової школи 

РЕГІОНАЛЬНІ І МІЖРЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ, ІННОВАЦІЙНІ КОНТЕКСТИ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

2. Галузь знань і спеціальності 

- науковий напрям: Суспільні науки 

- галузі знань:  07 управління та адміністрування,  

24 сфера обслуговування 

- наукова спеціальність: 08.00.04 Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)  

- освітня спеціальність: 073 Менеджмент ,  

                         241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм 

3. Історичні відомості про наукову школу 

Наукову школу заснував у 2007 році д.е.н., професор Богдан 

Миколайович Андрушків у Тернопільському національному технічному 

університеті імені Івана Пулюя. 

3.1.  Інформація про засновника школи  

Андрушків Богдан Миколайович український письменник, економіст, 

громадський діяч. Доктор економічних наук (1991), професор (1993). 

Заслужений діяч науки і техніки України (1993), Президент Академії 

соціального управління, член президії Національної Академії вищої освіти 

України (2012), академік Академії економічних наук України (1993) та 

Міжнародної АРН (1997). Дійсний член Української екологічної академії 

наук (1995) та Міжнародної академії економічних наук (1997). Член, віце-

президент Української академії економічної кібернетики (1998). Член 

Національних спілок письменників та журналістів України (1996) дійсний член 

наукового товариства ім. Т. Г Шевченка (2007).  

(https://uk.wikipedia.org/wiki/Андрушків_Богдан_Миколайович) 

Богдан Андрушків – відомий на Тернопіллі й в Україні вчений і 

громадський діяч. Свій життєвий шлях пройшов, досягнувши високих посад від 

копнувача зернового комбайна до перших осіб області. Працював 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Андрушків_Богдан_Миколайович


механізатором, інженером, економістом, керівником підприємства, головою 

райплану, заступником голови Збаразького райвиконкому Тернопільської 

області, заступником голови Тернопільської обласної планової комісії, головою 

ПЕУ Тернопільського облвиконкому, заступником і першим заступником 

голови Тернопільської обласної державної адміністрації, заступником голови 

обласної ради, головою Тернопільської обласної ради профспілок. З 2007 року 

– професор, завідувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності, в 

даний час професор кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою 

послуг Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя. 

Працюючи в ТНТУ, на кафедрі управління інноваційною діяльністю та 

сферою послуг створив музей засобів управління та економічно-управлінської 

літератури тоталітарного періоду, спецраду із захисту кандидатських та 

докторських дисертацій, перше в цей час у Західній Україні наукове фахове 

електронне видання «Соціально-економічні проблеми і держава». Член 

редколегії низки наукових, художніх і науково-популярних збірників та 

журналів, входить до редакційних колегій видань ТНТУ «Соціально-економічні 

проблеми і держава» та «Галицький економічний вісник». 

Наукові праці присвячені проблемам управління виробництвом і 

вдосконалення господарських механізмів, питанням комунального 

господарства, розвитку кооперування, менеджменту, природоохоронній справі 

тощо. Автор і співавтор понад 700 наукових праць, із них монографії: 

«Теоретичні основи управління виробництвом» (1992), «Шляхи розвитку 

підприємства в умовах ринку» (1992), «Катехизми державного відродження» 

(1995), «Безпечна життєдіяльність населення необхідна умова успішності 

економічного розвитку суспільства» (1996), «Основи менеджменту»: 

методологічні положення та прикладні механізми» (1997) (підручник 

перевидавався двічі масовим тиражом, представлявся на Державну премію 

України в галузі науки і техніки України), «Безпека життя й охорона праці» 

(2000), «Основи соціального менеджменту» (2007), «Економіка підприємства» 

(2007), «Метатеорія менеджменту життя» (2008), «Економічна та майнова 

безпека: антирейдерство» (2008), «Проблеми теорії і практики менеджменту» 

(2009), «Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва» 

(2011), «Інноваційна економіка» (2012), «Туризм України: економічні та 

організаційні механізми розвитку» (2008) (представлявся на Державну премію 

України в галузі науки і техніки України), «Наративи з проблем формування 

інституційних засад формування Економічної  Конституції України 

(Інституційні засади Основного Економічного Закону держави (2013), «Повний 

регіональний господарський  розрахунок – шлях підвищення ефективності 

територіальної одиниці, забезпечення її сталого розвитку 2014), «Інноваційні 

засоби розвитку нетрадиційних джерел енергії та організація 

ресурсовикористання в соціогуманітарному комплексі України (2016) та інші. 

Богдан Андрушків підготував більше 20 науковців університету, які під 

його керівництвом успішно захистили кандидатські та докторські дисертації. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Андрушків Б.М. захоплюється літературною діяльністю. Він видав понад 

40 художніх і науково-популярних книг, лауреат Всеукраїнської літературної 

премії імені братів Лепких.  

З ініціативи Андрушківа Б.М. засновано ряд регіональних іменних премій 

відомих в Україні та світі людей, у тому числі Івана Пулюя, Сергія 

Подолинського, Володимира Вихруща, які згодом стали Всеукраїнськими. 

Впроваджено нагороди: Золота медаль імені Туган-Барановського, яку вручає 

Академія економічних наук за значні заслуги в галузі економічних наук, орден 

українського козацтва імені Байди Вишневецького, орден князя Костянтина 

Острозького, відзнаки «Молись і працюй» та «За заслуги у розвитку освіти та 

науки», які вручає за відповідні заслуги Академія соціального управління та 

Фонд реєстрації неординарних ідей і проектів тощо. 

Богдан Миколайович – заслужений діяч науки і техніки України. За 

результатами творчої діяльності НАН України включила його прізвище до 

«Сучасної енциклопедії України», державний стипендіат для видатних учених 

України. 

За ініціативи Богдана Андрушківа в університеті створено спеціалізовану 

раду за науковою спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) з захисту докторських та 

кандидатських дисертацій. За період існування ради захищено більше 70 

кандидатських та докторських робіт. 

Державні органи влади, громадськість його здобутки на виробництві, в 

галузях науки, техніки, літератури достойно відзначили наступними 

нагородами:  

- медаль «Ветеран праці» (1987); 

- Лауреат всеукраїнської премії ім. братів Лепких (1996); 

- золота медаль ім. М. Туган-Барановського АЕНУ за визначні заслуги в 

економічній науці (1998); 

- орден Дмитра (Байди) Вишневецького Українського козацтва (1999); 

- почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1992); 

- Відзнака Федерації Профспілок України (2000); 

- міжнародний орден Миколи Чудотворця (2002); 

- міжнародна медаль «За віру і труд» (2005); 

- Почесна грамота Верховної Ради України (2006); 

- Державний орден «За заслуги  ІІІ ступеня» (2007); 

- відзнака Міжнародної асамблеї ділових кіл в Україні (2012-2015); 

- Грамота Кабінету Міністрів України (2015); 

- Відзнака: «Честь і слава Тернопільщини»; 

- Відзнака Президента України – Хрест Івана Мазепи (28 листопада 2019) 

– за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю; 

- Відзнаки АЕНУ за визначні заслуги у розвитку економіки України; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2019


- Відзнаки НАН ВОУ за визначні заслуги у розвитку освіти і науки 

України; 

- численні грамоти міністерств і відомств. 

 

3.2.  Інформація про видатних випускників школи  

Ясінецька Ірина Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, 

академік НАН вищої освіти України, проректор з навчальної роботи 

Подільського державного університету (Кам’янець-Подільський). 

Кузьмак Олег Іванович – доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри маркетингу Луцького національного технічного університету (Луцьк). 

Вівчар Оксана Іванівна – доктор економічних наук, професор, керівник 

Центру міжнародної безпеки та співробітництва, професор кафедри безпеки та 

правоохоронної діяльності ЗУНУ (Тернопіль). 

Грозний Ігор Сергійович – доктор економічних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи, зав. відділом НДЦІТ ІЕП НАН України 

(Київ). 

Гончар Ольга Іванівна – доктор економічних наук, професор кафедри 

економічної теорії, підприємництва і торгівлі Хмельницького національного 

університету (Хмельницький).  

Головкова Людмила Степанівна – доктор економічних наук, професор, 

завідувачка кафедри фінансів та економічної безпеки Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорт ім. академіка В. Лазаряна 

(Дніпро).  

Метеленко Наталія Георгіївна – доктор економічних наук, професор, 

директор інженерного навчального наукового інституту ім. Ю.М. Потебні, 

Запорізького національного університету (Запоріжжя). 

Шахно Альена Юріївна – доктор економічних наук, професор, 

завідувачка кафедри економіки, організації та управління підприємствами 

Криворізького національного університету (Кривий Ріг). 

Храпкіна Валентина Валентинівна – доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри Національного університету Києво-Могилянська 

академія. 

Тимошек Михайло Морозенкович. – к.е.н., радник голови обласної 

ради. 

Примітка: випускники наукової школи успішно працюють у ВУЗах 

Запоріжжя, Дніпра, Львова, Хмельницького, Рівного, Тернополя, Одеси, 

Херсону, Києва. 

https://pdatu.edu.ua/personal/yasinetska-irina-anatolijivna.html?ml=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


3.3. Таблиця членів наукової школи 

Засновник Послідовники, д.е.н. Учні послідовників, к.е.н. 

Андрушків Богдан Миколайович 

академік Академії економічних наук 

України, Президент Академії соціального 

управління, Заслужений діяч науки і 

техніки України, д.е.н., професор, професор 

кафедри управління інноваційною 

діяльністю та сферою послуг 

Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя 

Шерстюк Роман Петрович 

д.е.н., доцент, завідувач кафедри 

управління інноваційною діяльністю та 

сферою послуг 

Малюта Людмила Ярославівна 

д.е.н., професор, професор кафедри 

управління інноваційною діяльністю та 

сферою послуг 

Мельник Лілія Миколаївна 

д.е.н., доцент, професор кафедри 

управління інноваційною діяльністю та 

сферою послуг 

Кирич Наталія Богданівна 

д.е.н., професор, професор кафедри 

менеджменту та адміністрування 

Сороківська Олена Анатоліївна 

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту та адміністрування 

Мариненко Наталія Юріївна 

д.е.н., професор, професор кафедри 

економіки і фінансів 

Крамар Ірина Юріївна 

д.е.н., професор, професор кафедри 

економіки і фінансів 

Струтинська Ірина Володимирівна 

д.е.н., доцент, професор кафедри 

комп’ютерних наук 

Ратинський Вадим Віталійович 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку та аудиту (докторант) 

Вовк Ірина Петрівна 

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг 

Шведа Наталія Михайлівна 

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування 

Юрик Наталія Євгенівна 

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування 

Паляниця Віктор Анатолійович 

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг 

Дудкін Павло Дмитрович 

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг 

Кузь Тетяна Іванівна 

к.е.н., ст. викладач кафедри управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг 

Луциків Іванна Василівна 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування 

Химич Ірина Григорівна 

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг 

Бойко Остап Богданович 

к.е.н., докторант 

http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/r/ratynskyj-vadym-vitalijovych/
https://elartu.tntu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA%2C+%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://elartu.tntu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF+%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


3.4.  Кількісний та кваліфікаційний склад  

Категорія 
Кількість 

осіб 

Академіки академій наук, що мають державний статус - 

Члени кореспонденти академій наук, що мають державний 

статус 
- 

Доктори наук 9 

Кандидати наук (докторів філософії) 10 

Здобувачі наукового ступеня доктора наук 2 

Здобувачі наукового ступеня доктора філософії (кандидата 

наук) 
16 

ВСЬОГО 37 

 

3.5 Наявність унікального та передового наукового обладнання  

Наукова спеціальність не передбачає застосування спеціального 

обладнання. 

4. Ключові наукові досягнення наукової школи за час існування 

Засновано спеціалізовану раду з захисту кандидатських дисертацій за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) (2007), і перереєстровано спецраду із захисту 

докторських дисертацій (2014), що дозволило захистити здобувачам більше 70 

кандидатських і докторських дисертаційних робіт. 

Вперше в умовах Західної України засновано електронне наукове фахове 

видання «Соціально-економічні проблеми і держава» (2009). Досягнуто 

входження фахового видання в 12 зарубіжних наукометричних баз. 

Проведено десять Всеукраїнських науково-практичних конференцій 

пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України 

Миколи Григоровича Чумаченка. 

Проведено десять Конкурсів наукових робіт молодих науковців та 

студентів імені академіка НАН України Миколи Григоровича ЧУМАЧЕНКА 

«Наука та інновації – ключ у майбутнє молоді». 

Створено експериментальну науково-дослідну лабораторію ЕЛІТА 

(«Інновації в науці, техніці, економіці та адмініструванні») (2011). 

Організовано музей засобів управління та економічної літератури 

тоталітарного періоду (2009), видано книгу про музей та підготовлено два 

телефільми в програмах ТТВ і 1+1. 

Виграно міжнародний грант з напрямку ЖФН-МОНЕ на тему 

«Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та впровадження 

Європейської практики (2015-2018). 

Розроблено 3 наукові держбюджетні теми з проблем розвитку 

соціогуманітарної сфери, у т. ч. 



• ДІ 131-06 «Науково-обґрунтована реструктуризація регіону» (2006-

2008); 

• ДІ 161-09 «Стратегія розвитку туристично-рекреаційного бізнесу 

регіону» (2009-2011). Наукова робота «Туризм України: економічний 

та організаційний механізми розвитку» номінувалися на Державну 

премію України (2011). 

• ДІ 181-11 «Удосконалення управління навчально-науково-

виробничими системами в умовах суспільних та інституційних 

трансформацій (2011-2012). 

Отримано патенти на корисну модель та свідоцтва на реєстрацію 

авторського права на твір: 

• Економічна  Конституція України (Інституційні засади Основного 

Економічного Закону держави) (Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір від 01.06.2010 № 33538); 

• Ресурсономіка – новітня наука в системі виживання людства (Свідоцтво 

про реєстрацію авторського права на твір від 11.04.2011 №37883); 

• Виготовлення гігієнічно-профілактичної жувальної гумки 

(подушечок) на основі прополісу, бджолиного воску та іншої 

бджолопродукції (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 

07.03.2018 № 77485);   

• Економічна безпека підприємства (Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір від 01.06.2018 № 79513); 

• Гермінативний розвиток суспільства (Багатокомпонентна ґенеза 

реалізації концепції сталості в умовах адміністративно-територіальної 

реформи в Україні) (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 

17.01.2018 № 75989); 

• Інноваційно-логістичний механізм функціонування комплексної 

системи управління науковими дослідженнями у ВНЗ» (Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір від 29.05.2009 № 28957); 

• Сфера науки і наукового обслуговування як об’єкт логістичної 

системи (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 21.07.2009 

№ 29520) 

• Спалювання паливної сировини в твердопаливних котлах (Патент на 

корисну модель від 25.10.2016 № 110878). 

Богдан Андрушків керував кафедрою управління інноваційною діяльністю 

та сферою послуг (раніше кафедра менеджменту підприємницької діяльності) 

протягом 15 років. За даний період науково-педагогічні працівники кафедри 

захистили 9 кандидатських і 3 докторські дисертації.  

 

 

 

 



5. Показники результативності наукової школи за останні 5 років 

(включно з роком подачі документів) 

5.1. Найбільш вагомі результати за 5 років (до 0,5 стор.).  

За період 2018-2022 роки колектив наукової школи захистив 3 

кандидатські і 3 докторські дисертації, 5 науковців отримали наукові знання 

професора і 3 звання доцента. 

При критичному відношенні до адміністративно-територіальної реформи 

під час війни, сприяли її проведенню шляхом реалізації відповідних розробок, 

публічним захистом та публікаціями у фахових виданнях.  

Надано сприяння впровадженню нетрадиційних джерел енергії, зокрема 

геліоустановок в ряді малих підприємств. 

На даний час науковою школою активується питання ефективності 

використання розвіданих нафтогазових ресурсів в колишніх Монастирському, 

Теребовлянському і Бучацькому районах у глибинах 1800 м, 1200 м (з однієї 

свердловини ударив фонтан), які знаходяться на віддалі 100 км. від 

Надвірнянського нафтопереробного заводу. 

 

5.2. Міжнародне визнання НШ: членство в редколегіях, закордонних 

видань, участь в міжнародних проектах та грантах, міжнародних наукових 

товариствах, позиція у світовій науці (до 0,5 стор.).  

Участь в міжнародних проектах та грантах: 

Д.е.н., професор Н.Ю. Мариненко брала участь у міжнародних грантах: 
1. Еразмус+ 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP «Розвиток мережевої 

інфраструктури для підтримки молодіжного підприємництва на Fablab платформі» (2015-

2018 рр.).  

2. Еразмус+ (модуль Жана Моне) 621029-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-

MODULE «Міждисциплінарний підхід до дослідження управління відходами: впровадження 

практики ЄС» (2020-2023).  

3. ЄС, EIT «Смарт виробництво, інновації, навчальні лабораторії та підприємництво 

(«SMILE»)»  (2022-2024). 

Д.е.н., професор І.Ю. Крамар неодноразово брала участь у програмі академічної 

мобільності ERASMUS+ Європейського Союзу в університетах Польщі та Румунії: 

Люблінська Політехніка, м. Люблін, 2016 р.; Вроцлавський економічний університет, м. 

Вроцлав, 2018 р.; Університет прикладних наук, м. Ниса, 2019 р.; Університет Дунареа де 

Йос, 2022 р.  

Неодноразово була запрошеним спікером конференцій та лектором заходів Fintalks в 

університеті МІТ Світовий університет миру ім. Вішванат Карад (Індія, 2020-2022 рр.); 

модератором та спікером міжнародного студентського форуму «Креативна економіка очима 

молоді» (Україна, 2018-2022 рр.) та ін. 

На даний час Крамар І.Ю. є виконавцем міжнародного проєкту Європейського Союзу 

Еразмус+ за напрямом Жан Моне: «An interdisciplinary approach to waste management study: 

implementing the EU practices» (2020 – тепер. час). 

Д.е.н., професор Л.М. Мельник: 

1) координатор міжнародного грантового проекту Еразмус+ за напрямом Жан Моне: 

«Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та впровадження Європейської практики» 

(№ МР 564645-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2015-2018 рр.) 



2) виконавець міжнародного грантового проекту Еразмус+ за напрямом Жан Моне: 

«Європейська практика цифровізації бізнесу у контексті сталої Індустрії 4.0» (101085292-

ERASMUS-JMO-2022-MODULE, 2022-2025 рр.) 

 

5.3. Суспільне визнання результатів (Державні премії, почесні звання, 

обрання дійсними членами та член-кор. НАНУ, тощо): 

- Андрушків Б.М. – Заслужений діяч науки і техніки України, державний 

стипендіат для видатних учених, нагороджений Відзнакою Президента 

України: «За заслуги ІІІ ступеня», Відзнакою Президента України – 

Хрест Івана Мазепи (28 листопада 2019) – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю. 

- Сороківська О. А. нагороджена Подяками міського голови та грамотами 

органів місцевого самоврядування та державної влади за сумлінну 

працю, активну участь в реалізації виробничих проектів та вагомий 

внесок у формування, зміцнення і розвиток наукового потенціалу краю. 

- Крамар І.Ю. відзначена грамотою Верховної Ради України «За заслуги 

перед Українським народом» (2020); подякою міського голови за 

сумлінну працю, активну участь в міжнародних проектах та вагомий 

внесок у формування, зміцнення і розвиток наукового потенціалу міста 

Тернополя (2018 р.) та грамотою Тернопільської обласної ради (2022). 

- Кирич Н.Б. відзначена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки  

України (2010) Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2019) 

Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2020); 

Подяками міського голови та грамотами органів місцевого 

самоврядування та державної влади за сумлінну працю, активну участь в 

реалізації виробничих проектів та вагомий внесок у формування, 

зміцнення і розвиток наукового потенціалу краю.  

5.4. Робота у складі постійно діючих та разових спеціалізованих вчених рад 

по захисту дисертацій докторів та кандидатів наук, а також докторів 

філософії.  

Протягом 2014-2022 рр. Андрушків Б.М. очолював спочатку кандидатську, 

а потім докторську спеціалізовану раду Д58.052.05 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Вченим секретарем 

спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 була д.е.н., професор Л.М. Мельник 

(2014-2019). 

У даний час члени наукової школи входять у докторську спеціалізовану 

раду Д58.052.05, яку очолює д.е.н. Р.П. Шерстюк, заступниця голови 

спеціалізованої вченої ради д.е.н., професор Н.Ю  Мариненко, у складі 

спецради професори Андрушків Б.М., Н.Б Кирич, О.А Сороківська, 

Л.М Мельник, І.Ю. Крамар, І.В. Струтинська.  

Д.е.н., професор Н.Ю. Мариненко голова разової спеціалізованої вченої 

ради ДФ58.052.004 у Тернопільському національному технічному університеті 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2019


імені Івана Пулюя з правом прийняття до розгляду та проведення разового 

захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» 

(09.06.2021). 

 

5.5. Захисти членами НШ дисертацій на здобуття ступеня доктора та 

кандидата наук, а також доктора філософії (ПІБ, тема, рік захисту).  

Б.М.  Андрушків. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук на тему: «Економічний і організаційний механізм управління 

сферою обслуговування (на прикладі комунально-побутового комплексу 

України)» (1985) 

Н.Б. Кирич. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук на тему: «Соціально-економічний механізм забезпечення 

стабільного розвитку переробних підприємств. На прикладі «ДАК Хліб 

України» (2008). 

Р.П. Шерстюк. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук на тему: Багатокомпонентна модель формування 

організаційного механізму забезпечення стабільного функціонування 

промислового підприємства (Постконфліктні Європейсько-трансформаційні 

акценти) (2018). 
Н.Ю. Мариненко. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук на тему: «Управління адаптивним розвитком виробничо-

господарських структур» (.2017). 

І.Ю. Крамар. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук на тему: «Організаційно-економічний механізм 

інтернаціоналізації промислових підприємств» (2019). 

Л.М. Мельник. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук на тему: «Теоретико-методологічні засади забезпечення 

сталого розвитку машинобудівних підприємств на основі управління бізнес-

процесами» (2018).  

Л.Я. Малюта. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук на тему: «Інституційні детермінанти організаційного 

забезпечення економічної безпеки підприємств в контексті їх інноваційно-

технологічного розвитку» (2018). 

О.А. Сороківська. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук на тему: «Інноваційні напрями підвищення економічної 

безпеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій» (2016). 

І.В. Струтинська. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук на тему: «Цифрова трансформація як імператив 

інноваційного розвитку бізнес-структур» (2020). 

П.Д. Дудкін. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук на тему: «Організаційно-економічний механізм інноваційно-

логістичних систем в навчально-науково-виробничому комплексі (2009). 

В.А. Паляниця. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук на тему: «Обґрунтування вибору стратегій та механізмів 

https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24131
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24131
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24131
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24131
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25899
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25899
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25899
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/538


попередження негативних наслідків ризиків у господарській діяльності (на 

прикладі машинобудівних підприємств)» (2010). 

І.Г. Химич. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук на тему: «Сенгуляритивність формування корпоративної 

культури підприємств машинобудівної галузі в умовах трансформації 

економіки» (2011). 

І.В. Луциків. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук на тему: «Активізація інноваційної діяльності у контексті 

стратегічного розвитку підприємств сільськогосподарського 

машинобудування» (2013). 

І.П. Вовк. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук на тему: «Удосконалення організаційно-економічного 

механізму ресурсозбереження на машинобудівному підприємстві» (2013). 

О.Б. Бойко. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук на тему: «Комбіновані підходи до управління чинниками 

інноваційної діяльності машинобудівного підприємства» (2015). 

Н.М. Шведа. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук на тему: «Формування системи управління 

машинобудівними підприємствами на засадах бенчмаркінгу» (2015). 

В.В. Ратинський. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук на тему: «Особливості використання маркетингового 

інструментарію у сфері ресурсозабезпечення промислових підприємств» (2018). 

М.М. Тимошик. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук на тему: «Формування системи управління ризиками 

промислових підприємств» (2019). 

Т.І. Кузь. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук на тему: «Удосконалення організаційно-економічного 

механізму інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в умовах 

суспільної нестабільності» (2019). 

 

5.6. Наукові монографії та підручники (кількість та бібліографічний опис):  

– науково-публіцистичні видання професора Б.М. Андрушківа: 

1. Андрушків Б.М. Організація та особливості підготовки наукових кадрів 

вищої кваліфікації. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. 2021. 132 с.  

2. Андрушків Б.М. Управління економічною кафедрою у технічному 

ВУЗі. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. 2020. 253 с. 

3. Андрушків Б.М. Економічна мудрість в афористиці. 5000 тис. крилатих 

фраз і висловів у коментарях та опонуванні. у 2-ох томах. Тернопіль: 

Підручники і посібники. 2012. 669 с.  

4. Андрушків Б.М. «Вийти з пітьми» Парадигма попередження соціально-

економічного колапсу України. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. 2017. 232 с.  

5. Андрушків Б.М. Реквієм за втраченими можливостями. Тернопіль: 

ТзОВ «Видавництво Астон». 2015. 440 с. 

6. Андрушків Б.М. Метенів – дорога до дому. Тернопіль: ФОП Паляниця 

В.А. 2017. 414 с.  

https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/538
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/538
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1275
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https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2315
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https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2315
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2314
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2314
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5866
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5866
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5473
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5473
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24132
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24132
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27878
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27878
https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27878


– наукові монографії школи: 

1. Sorokivska O., Lutsykiv I., Shveda N., Kuzhda T. Social Responsibility as a Srtrategic 

Orientation of Modern Business Development. Business Risk in Changing Dynamics of Global 

Village: Monograph edited by Nataliia Marynenko, Pradeep Kumar, Iryna Kramar. India, Nysa: 

Publishing House of University of Applied Sciences, 2019.  P. 387-398. 

2. Сороківська О.А. Особливості формування та імплементації Європейських програм 

розвитку у сферу суспільного життя України. Публічне управління та адміністрування: 

теоретичні і практичні аспекти: колективна монографія за редакцією д.е.н., проф. Кирич Н.Б. 

Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2020. 268 с. 

3. Сороківська О.А., Струтинська І.В., Дзюра В.О. Особливості здійснення митного 

регулювання в регіоні шляхом використання засобів електронного урядування. Управління 

розвитком суб’єктів господарювання на засадах інноваційної економіки: колективна 

монографія за редакцією д.е.н., проф. Прохорової В.В. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 

2019. 311 с.  

4. Innovations – sustainability – modernity – openness – modernity in engineering / Ed. By 

Dorota Anna Krawczyk, Iwona Skoczko, Ewa Szatyłowicz. Series of monographs. Volume 43. 

Printing House of Bialystok University of Technology. Bialystok, 2021. 174 p.  

5. Modeling of banking structures’ financial stability improvement. Gospodarka i 

społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Kompetencje jutra czyli czego przyszłość będzie 

wymagała od nas i naszych dzieci: monografia / Redakcja Elżbieta Majchrzak-Kłokocka. Elbląska 

Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Elbląg , 2021. 214 p.  

6. Наталія Мариненко, Людмила Артеменко. Рівень продовольчої безпеки в Україні: 

методи оцінки та сучасний стан. Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів 

економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських 

систем: монографія. В. Левицький, С. Радинський, І. Кошкалда, А. Ряснянська та ін.; за заг. 

ред. О. Панухник. ФОП Паляниця В.А. Тернопіль, 2021. 209 с.  

7. T. Vitenko, N. Marynenko, V. Lazaryuk, V. Shanaida, V. Hutsaylyuk. Development of 

Small Business on FabLab Platform. Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i 

nowoczesnej inżynierii / Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie ; pod 

redakcją Renaty Runiewicz, Iwony Przychockiej i Leonarda Milewskiego. Warszawa : Instytut 

Wydawniczy EuroPrawo, 2021. Pp. 651-665. 

8. Tetiana Vitenko, Nataliia Marynenko, Valeriy Lazaryuk, Volodymyr Shanaida. 

Innovative Approaches to Curricula Modernisation for Master’s Degree on the Fablab Platform. 

Business Risk in Changing Dynamics of Global Village BRCDGV-2020 / / Ed. by Pradeep Kumar,  

Mahammad Sharif. Novelty & Co. Ashok Rajpath, Patna - 800 004. 2020. Pp. 239–250. 

9. Мариненко Н.Ю., Вітенько Т.М., Лазарюк В.В., Шанайда В.В. Відкриті фаблаб 

лабораторії – інноваційні хаби технологій для сталого розвитку. Інституційні засади і 

маркетингові імперативи сталого розвитку : колективна монографія / [Ред. T.M. Борисова, 

Г.Л. Монастирський]. Тернопіль : «Економічна думка ЗУНУ», 2020. С. 205–215. 

10. Nataliia Marynenko, Iryna Kramar. Environmental taxation and its financial impact 

on the development of territories. Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie: 

monografia. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Wydawnictwo „Bernardinum”, 

Pelplin, 2019. Рp. 127-154. 

11.  Nataliia Marynenko, Tetiana Vitenko, Valeriy Lazaryuk, Volodymyr Shanaida. The 

introduction of FabLab platforms as determinant of the Ukraine’s economy innovative 

development. Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2 : monograph / Ed. by 

Nataliia Marynenko, Pradeep Kumar, Iryna Kramar. Publishing House of University of Applied 

Sciences in Nysa, 2019. Pp. 448-464. 

12. Крамар Ірина. Розвиток промислових підприємств України в контексті 

інтернаціоналізації: монографія. Монографія / за заг. ред. Б. М. Андрушківа. ТНТУ, 2019. 

378 с. 

13. Iryna Kramar, Halyna Tsikh, Iryna Halushchak. Business Risk in Changing 

Dynamics of Global Village 2: Monograph / Edited by Nataliia Marynenko, Pradeep Kumar, Iryna 



Kramar. Nysa: Publishing House of the University of Applied Sciences in Nysa, 2019. 514 p., pp. 

505-513. 

14. Iryna Kramar, Nataliya Zagorodna. Economics, Business and Security: Review of 

Relations. Business Risk in Changing Dynamics of Global Village BRCDGV-2020: Monograph / 

Edited by Pradeep Kumar, Mahammad Sharif. India, Patna: Novelty & Co., Ashok Rajpath, 2020. 

446 p., pp.25-39. 

15. Iryna Kramar, Tetiana Podvirna. Global recovery from pandemics: should 

sustainability be a core element in national economic system development? Нарощування 

фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа 

поступального розвитку територіально-господарських систем: монографія / В. Левицький, С. 

Радинський, І. Кошкалда, А. Ряснянська та ін.; за заг. ред. О. Панухник / ФОП Паляниця В.А. 

Тернопіль, 2021. 209с., c. 39-45. 

16. Мельник Л.М. Забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств 

засобами управління бізнес-процесами: теорія, методологія, практика. Тернопіль: ФОП 

Паляниця В.А., 2018. 367 с. 

 

5.7. Наукові статті (кількість та бібліографічний опис 10-ти найбільш 

вагомих): 

 – у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus 

та/або Web of Science;  

1. Andrushkiv B., Melnyk L., Palianytsia V., Sorokivska O., Sherstiuk R.  Prospects for 

implementation of corporate environmental responsibility concept: the EU experience for Ukraine / 

Andrushkiv B., Melnyk L., Palianytsia V., Sorokivska O., Sherstiuk R. // Independent Journal of 

Management & Production. – 2020. – Vol 11, No 8. – P. 600-614. 

DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1220 

2. Roman Sherstiuk, Eduard Malevski, Nataliia Marynenko, Olha Pavlykivska, Liliya 

Melnyk. Models of evaluating the impact of changes technological and industrial areas in enterprise 

development. Amazonia Investiga, Volume 10 – Issue 40 / April 2021, pp. 253-264. DOI: 

https://doi.org/10.34069/AI/2021.40.04.25 (Web of Science). 

3. Iryna Kramar, Nataliia Marynenko, Oksana Mischuk, Viktoria Bukhta, Roman Sherstiuk. 

Economic dimension of digitization in rural areas. 19th International Scientific Conference 

Engineering for rural development Proceedings, Volume 19 May 20-22, 2020. Jelgava 2020. Pp. 

806-812. DOI: 10.22616/ERDev2020.19.TF188 (Scopus). 

4. Nataliia Marynenko, Halyna Tsikh, Iryna Kramar. Development of IT outsourcing in 

Ukraine: a prospect of the brain drain reduction. 6th International Scientific Conference “Economy 

of Integration” – ICEI 2019, Conference Proceedings, 5th – 7th December, 2019. University of 

Tuzla, Bosnia and Herzegovina. Pp. 222-233. (Web of Science). 

5. Kateryna, Andriushchenko, Volodymyr, Rudyk, Nataliia Marynenko et al. Processes of 

managing information infrastructure of a digital enterprise in the framework of the «Industry 4.0» 

concept. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol.1, No.3(97), 2019. Pp.60–72. 

(Scopus). 

6. Iryna Kramar, Nataliia Marynenko, Oksana Mischuk, Viktoria Bukhta, Roman Sherstiuk 

19th International Scientific Conference «ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT»/ 

Proceedings, Volume 19 May 20-22, 2020. Jelgava 2020. Pp. 806-812. DOI: 

10.22616/ERDev2020.19.TF188. 

7.  Liliya Melnyk, Roman Sherstiuk, Eduard Malevski, Nataliia Marynenko, Olha 

Pavlykivska. Models of evaluating the impact of changes technological and industrial areas in 

enterprise development / Amazonia Investiga. Volume 10 – Issue 40 / April 2021. P. 253-

264. (Web of Science)  DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.40.04.25. 

8.  Strutynska, I., Kozbur, H. Dmytrotsa, L., Sorokivska, O., Melnyk, L., Grytseliak, R. 

Regarding to the Concept of Small and Medium-Sized Enterprises Digitalization in Ukraine: 

Problems and Solutions / 11th International Conference on Advanced Computer Information 

http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1220
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=4661088208040538166&btnI=1&hl=ru
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https://doi.org/10.34069/AI/2021.40.04.25


Technologies (ACIT) 2021, Deggendorf, Code 172173, pp. 276-279. (Scopus, Web of 

Science)  DOI:10.1109/ACIT52158.2021.9548382  

9.  Strutynska I., Dmytrotsa, L., Kozbur H., Melnyk, L. System-Integrated Methodological 
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Усього у виданнях, що індексуються 

наукометричними базами даних Scopus та/або Web of 

Science, членами наукової школи опубліковано більше 30 

наукових публікацій, у виданнях, що належать до переліку 

наукових фахових видань України опубліковано більше 130 

наукових статей, у зарубіжних періодичних наукових 

виданнях країн ОЕСР біля 30 видань.  

Щорічно членами наукової школи публікується 

наукових видань загальним обсягом 18-20 авторських 

аркушів.  
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5.8. Патенти на винаходи, ліцензійні угоди (кількість та описи).  

• Спалювання паливної сировини в твердопаливних котлах (Патент на 

корисну модель від 25.10.2016 № 110878). 

5.9. Впровадження результатів в економіку та освіту 

При критичному відношенні до адміністративно-територіальної реформи 

під час війни, сприяли її проведенню шляхом реалізації відповідних розробок, 

публічним захистом  в умовах ОТГ та публікаціями у фахових виданнях.  

За досвідом впровадження результатів роботи школи видано практичні 

посібники:  

- «Організація та особливості підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. 2021. 132 с.  

- Управління економічною кафедрою у технічному ВУЗі. Тернопіль: ФОП 

Паляниця В.А. 2020. 253 с 

5.10. Обсяги фінансування проєктів, котрі виконуються (виконувались) 

членами наукової школи (згідно табл. 4) 

 

 Обсяги фінансування  

(тис. ₴, тис. $, тис.€) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Держбюджетна наукова тематика      

Госпдоговірна наукова тематика      

Міжнародні наукові проєкти та гранти      

 

5.11. Участь у виставках, конкурсах інноваційних проєктів, хакатонах на 

яких презентовані розробки наукової школи.  

Школа професора Б.М. Андрушківа протягом останніх 10 років у 

співдружності з Академією соціального управління, кафедрою управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг, лабораторією «ЕЛІТА», Фондом 

реєстрації неординарних ідей і проектів, провели разом 10 Конкурсів наукових 

робіт молодих науковців і студентів імені академіка НАН України Миколи 

Григоровича Чумаченка «Наука та інновації – ключ у майбутнє молоді». 

 

5.12. Кількість та короткий опис організованих наукових конференцій 

різного рівня, у тому числі міжнародних, закордонних. 

 

Школа професора Б.М. Андрушківа протягом останніх 10 років у 

співдружності з Академією соціального управління, кафедрою управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг, лабораторією «ЕЛІТА», при 

підтримці Фонду реєстрації неординарних ідей і проектів, провели разом 10 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій пам’яті почесного професора 

ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України Миколи Григоровича 

Чумаченка. Брали активну участь в 25 університетських та Міжнародних НПК. 

 

 



Особливі примітки керівник наукової школи:  

 

Для покращення функціонування наукової школи та підвищення її 

ефективності доцільно: 

- виробити державні пріоритети в реалізації програм повоєнного 

відродження України, скерувати на їх реалізацію НШ; 

- дати обґрунтування для вироблення пільг і пріоритетів для членів НШ 

в отриманні держбюджетних замовлень; 

- внести пропозиції в департамент атестації кадрів вищої кваліфікації 

МОНУ про прирівняння фахових видань, що увійшли у більш як 10 зарубіжних 

наукометричних баз, до Scopus та Web of Science; 

- розробити механізми матеріальної та моральної зацікавленості у праці 

командними методами НШ на період відбудови Державної економіки в Україні. 
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