
ГАМАН ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

ДОЦЕНТ, К.Е.Н. 

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. Denys Chernyshev, Serhii Dolhopolov, Tetyana Honcharenko, 

Halyna Haman, Tetiana Ivanova, Myroslava Zinchenko. 

Integration of Building Information Modeling and Artificial 

Intelligence Systems to Create a Digital Twin of the 

Construction Site. IEEE 17th International Conference on 

Computer Science and Information Technologies (CSIT) 10-

12 November 2022, Lviv, Ukraine 

2)наявність одного патенту на 

винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну 

модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти 

свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір; 

 

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); 

 

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. Мікроекономіка: навчальний посібник / В.М. Лич, 

П.М. Куліков, Г.В. Гаман, Б.Е. Головаш, В.В. Гончаров. – 

Київ: КНУБА, 2018.-140с. 

2. Методичні рекомендації та плани семінарських занять 

для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» / В.М. Лич, Т.М. Іванова, Г.В. 

Гаман – К.: КНУБА, 2019 – 68с. 

3. Методичні вказівки до вивчення курсу, плани 

семінарських занять для студентів, які навчаються за 

напрямом підготовки 071 «Облік і оподаткування» ∕ уклад.: 

В.М. Лич, Г.В. Гаман, М.М. Зінченко – К.: КНУБА, 2020. – 

30с. (електронна версія). 

5)захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня; 

 

6)наукове керівництво 

(консультування) здобувача, 

який одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

 

7)участь в атестації наукових 

кадрів як офіційного опонента 

або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або 

члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад; 

 

8)виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

Виконавець. 

1. Проблеми генезису економіки інтелектуально-

інноваційного капіталу 0120Ս000356 фундаментальна 

- 03.2020-12.2022 

2. Діджиталізація обліку, аналізу, аудиту та 



головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових 

видань України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в бібліографічних 

базах; 

оподаткування в системі управління будівельним 

підприємством в умовах сучасних викликів - 01.2022-

12.2024 

 

9)робота у складі експертної ради 

з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі 

галузевої експертної ради як 

експерта Національного 

агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) 

з вищої або фахової передвищої 

освіти МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад 

органів державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування, або у складі 

комісій Державної служби якості 

освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів 

державного нагляду (контролю); 

 

10)участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

1. Гаман Г.В., Лич В.М.,  Стратегічні напрями 

формування економіки інтелектуального капіталу[Текст] / 

Г.В. Гаман, В.М. Лич,  //  Сучасні проблеми економіки: 

матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Київ, 16 жовтня 2018р.) - К.: НАУ, 2018. – С.89-91. 

2. Гаман Г.В. Трудова міграція вітчизняної молоді 

[Текст] / Г.В. Гаман// Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Економіко-управлінські та 

інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 

2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет 

будівництва і архітектури, 2019.-С. 210-211. 

3. Гаман Г.В. Особливості оподаткування турагентів і 

туроператорів в сучасних умовах дії Податкового Кодексу 

України (доповідь). // Програма Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сучасний стан та перспективи 

розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні». 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут м. 

Ніжин, 28 листопада 2019 року. 

4. Гаман Г.В., Особливості інноваційного капіталу на 

макроекономічному рівні [Текст] / Г.В. Гаман // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми 

генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» 

(26-27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський 

національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 45-



47. 

5. Оподаткування заробітної плати: реалії та доцільність 

реформування. Матеріали I міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Шляхи розвитку науки в сучасних 

кризових умовах» (28-29 травня 2020 р. – м. Дніпро) 2020. – 

Т.1. - С.236-238. 

6. Гаман Г. В. Аудит персоналу як основа оптимізації 

управління підприємством [Текст] / Г.В. Гаман // Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми 

генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» 

(4-5 листопада 2021 року) у 2-х ч. / за заг. ред. В.М. Лича. - Ч.1. - 

Київ: КНУБА, 2021.-С. 104-107. 

7. Гаман Г. В. Застосування аутсорсингу бухгалтерських 

послуг у сучасних умовах. Маркетингові стратегії, 

підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку: 

Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 27 

жовтня 2022 року): тези доповідей / відп. ред. П. В. 

Захарченко. Київ, 2022. С.340-344. 

8. Гаман Г. В., Кіхтенко Д. А. Облік формування та 

розподіл прибутку будівельних підприємств. Маркетингові 

стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки 

розвитку: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 

(Київ, 27 жовтня 2022 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. 

Захарченко. Київ, 2022. С.344-347. 

11)наукове консультування 

підприємств, установ, організацій 

не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі 

договору із закладом вищої 

освіти (науковою установою); 

 

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. Гаман Г.В., Лич В.М. Удосконалення організації 

аудиту фінансової звітності будівельних підприємств [Текст] / 

Г.В. Гаман, В.М. Лич, // Шляхи підвищення ефективності 

будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. 

праць.– Вип. 35/3 у 3ч. Ч3 - Київ: КНУБА, 2017 - С. 3-10. 

2. Гаман Г.В. Трудова міграція: особливості та наслідки 

для економічного розвитку держави // Науковий економічний 

журнал "Інтелект ХХІ". 2019.-вип.6 ч.1.-с.40-43. 

3. Гаман Г.В., Пилипенко О.В. Державна політика щодо 

підготовки висококваліфікованих робітників як фактор 

розвитку людського капіталу у будівництві [Електронний 

ресурс] // Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і 

управління. 2020. - Том 31 (70). N 1. – Режим доступу:  

http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/archive 

4. Гаман Г.В. Розвиток онлайн аудиту персоналу в 

умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. Вип.41 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/41 

13)проведення навчальних занять 

із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою (крім 

дисциплін мовної підготовки) в 

обсязі не менше 50 аудиторних 

годин на навчальний рік; 

 

14)керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

етапі Всеукраїнської 

1. Керівництво студенткою Торхова Олександра 

Володимирівна, яка зайняла 2 місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/archive


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; 

«Облік і аудит» - 2021р. 

2. Куратор групи ОіА. 

3. Рецензування автореферату дисертації Мінчак Нінель 

Джемалівни на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка  та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) тема дисертації: «Розвиток та 

використання персоналу підприємств з виробництва 

мінеральних вод» на засіданні Спеціалізованої вченої 

ради К 26.142.03 в ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом», 

Київ, 29 березня 2018 р. 

 

 

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); 

16)наявність статусу учасника 

бойових дій (для вищих 

військових навчальних закладів, 

закладів вищої освіти із 

специфічними умовами 

навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої 

освіти); 

 

17)участь у міжнародних 

операціях з підтримання миру і 

безпеки під егідою Організації 

Об’єднаних Націй (для вищих 

військових навчальних закладів, 

закладів вищої освіти із 

специфічними умовами 

навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої 

освіти); 

 

18)участь у міжнародних 

військових навчаннях 

(тренуваннях) за участю 

збройних сил країн — членів 

НАТО(для вищих військових 

навчальних закладів, військових 

навчальних підрозділів закладів 

вищої освіти); 

 

19)діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 

КНЕУ, 12 років,  

20)досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової 

діяльності). 

КНУБА 5 роки 

 


