
Кафедра 

Економічної теорії, обліку та оподаткування 
 

ГОЛОВАШ ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА 

АСИСТЕНТ 

 

 

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. Головаш Л. В. Актуальні питання інтенсифікації інноваційного розвитку України // 

Управління розвитком складних систем Зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2019. – Вип. 39 – 

С.114-121. (Збірник входить до науковометричних баз: Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), 

Index Copernicus (Польща)). 

http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/2715/18.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2. Головаш Л. В. Особливості оцінки інтелектуального капіталу на Мікро- та Макро рівнях. 

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. 

наук. праць. – Вип.40. (Економічний). – Київ: КНУБА, 2019. – С.51-57. https://naqa-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlych_naqa_gov_ua/ (Фахове видання; міжнародні 

наукометричні бази: Index Copernicus International, Google Scholar). 

3. Головаш Л. В. Сучасні особливості розвитку теорії «інноваційних хвиль» Шляхи 

підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. 

праць. – Вип.42. (Економічний). –Київ: КНУБА, 2019. – С.144-120. (Фахове видання; 

міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International, Google Scholar). 

4. Головаш Л. В. Шляхи вирішення проблеми детінізації економіки України. Шляхи 

підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2020. – № 

46. – С. 175-187. http://ways.knuba.edu.ua/article/view/228436/227543. (Фахове видання; 

міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International, Google Scholar). 

 

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); 

1. Головаш Л.В. Конкурентні стратегії безпеки розвитку України у глобальному середовищі: 

Монографія. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; за 

заг. ред. А. І. Мокія. – Львів, 2020. – 872 с. (Розділ 6.1 Інноваційна складова стратегії 

економічних реформ в Україні С. 512-528). 

 

4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

1. Мікроекономіка: методичні рекомендації / уклад.: В.М. Лич, П.М. Куліков, Б.Е. Головаш, 

Л.В. Головаш. – К.: КНУБА, 2018.-52с. 

2. Інтелектуальний бізнес: методичні рекомендації / уклад.: В.М. Лич, П.М. Куліков, Б.Е. 

Головаш, Л.В. Головаш. – К.: КНУБА, 2019.-38с. (електронний варіант). 

http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/2715/18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://naqa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlych_naqa_gov_ua/?fbclid=IwAR0uHRuPfATjvTpz-5LnMlUTDv75utXbSDQFgZzQmlW84r8XCItjeRSGCEo
https://naqa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlych_naqa_gov_ua/?fbclid=IwAR0uHRuPfATjvTpz-5LnMlUTDv75utXbSDQFgZzQmlW84r8XCItjeRSGCEo
http://ways.knuba.edu.ua/article/view/228436/227543


лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю три 

найменування; 

3. Внутрішній аудит будівельного підприємства: методичні рекомендації, теми рефератів та 

індивідуальні завдання до проведення практичних занять для студентів спеціальності «Облік і 

аудит» / уклад.: В.М. Лич, Л.В. Головаш. – К.: КНУБА, 2022. – 28с. (електронний варіант). 

 

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 головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 

видання, включеного до переліку фахових видань 

України, або іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах; 

Виконавець. 

1. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу 0120Ս000356 

фундаментальна - 03.2020-12.2022 

2. Діджиталізація обліку, аналізу, аудиту та 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”; 

 

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. Головаш Л.В. Головаш Б.Е. Досвід організації спеціальних економічних зон у Польщі. 

Тези доповіді та участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференцї на тему: 

Тридцять восьмі економіко-правові дискусії [Секція 1. Економіка, організація і управління 

підприємствами, галузями, комплексами]. 24.06.2019 Львів. 

http://www.spilnota.net.ua/ua/conferencia/. 

2. Головаш Л.В. Інноваційні хвилі розвитку економіки. 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. 200-202. http://library.knuba.edu.ua/node/38032. 

3.  Головаш Л.В. Закордонний досвід структурної трансформації національної економіки 

// 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. http://library.knuba.edu.ua/node/38032. 

4. Головаш Л.В., Головаш Б.Е. Проблема вдосконалення зовнішньоекономічної політики 

України. Тези доповіді всеукраїнського форуму з проблем міжнародних економічних 

відносин: «Розвиток міжнародної торгівлі в умовах глобальних економічних дисбалансів». 

Житомирський державний технологічний університет. Житомир.11 квітня 2019 

року. https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/171-1.pdf. 

5. Головаш Л.В.  Організація механізму контролю за трансфертним ціноутворенням // 

 Творчий пошук молоді – курс на ефективність Збірник тез доповідей XІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів (31 березня 

2020 р. – Хмельницький, 2020. – 186 с. С.– 12-14. 

6. Головаш Л.В. Основні засади структурної трансформації економіки України [Текст] / 

Б.Е. Головаш, Л.В. Головаш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівн6ицтві» (27 березня 

2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 

2020.-С. 172-173. 

7. Головаш Л.В. Економічна політика Китаю на сучасному етапі. /Б.Е. Головаш, Л.В. 

Головаш // Китайська цивілізація: традиції та сучасність: матеріали XIV міжнародної 

наукової конференції, (ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМЕНІ А. Ю. КРИМСЬКОГО НАН 

УКРАЇНИ , ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КИТАЄЗНАВЦІВ», НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»). 5 листопада 2020 р. – 

Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 496 с. С. 319-321. 

8. Головаш Л.В. Лич В. М. Інноваційна складова структурної трансформації економіки 

України. «Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні 

тенденції» Зб. наук. праць наук.ред. В.С. Лукач – Ніжин, 2021. – с.334. С. 39-42. 

9. Головаш Л.В. Циркулярна економіка: напрямки розвитку та нові можливості для 

України. Тези доповідей II Міжнародної студентської науково-практичної конференції 

http://www.spilnota.net.ua/ua/conferencia/
http://library.knuba.edu.ua/node/38032
http://library.knuba.edu.ua/node/38032
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/171-1.pdf


«Проблеми розвитку циркулярної економіки» до 50-річчя кафедри економіки підприємства та 

інвестицій. 20–21 травня 2021 року, Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2021. – С. 107. – Режим доступу: https://lpnu.ua/tezy-dopovideymizhnarodnoyistudentskoyi-

naukovo-praktychnoyi-konferenciyi. 

10. Головаш Б.Е. Чернявська Ю. Б., Зінченко М.М. Відродження туристичного бізнесу 

України в постпандемічний період . Всеукраїнська науково-практична конференція за 

міжнародною участю “Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та 

бізнесу”: збірник матеріалів конференції, м. Київ, 25 січня 2022 р. / ред. кол.: І. А.Семенець-

Орлова (гол. ред.), І. І.Каліна (заст. гол. ред), Ю. В. Мазур (упоряд. і відп. ред.) та ін. Київ: 

Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2022. 332 с. С. 305-308. 

11. Головаш Б. Е., Головаш Л.В. Європейський вектор регіональної і галузевої 

інтенсифікації міжнародної маркетингової діяльності на сучасному етапі: Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економіки та бізнес-

адміністрування: наукові течії та рішення». 20-25 травня 2022 р. - Том 1. К.: НАУ, 2022. 232 c. 

– С. 32-33. 

12. Головаш Л. В., Кононенко А. Механізми вирішення ключових економічних проблем в 

Україні. 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. 478 с., С. 351-354. 

13.  Головаш Л. В., Чернявська Ю. Б., Школяренко Ю. О. Аутсорсинг функції 

внутрішнього аудиту. Переваги для клієнта. 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. 

478 с. С. 354-356. 

14. Чернявська Ю. Б., Головаш Б. Е., Головаш Л. В. Вибір організаційно-правової форми 

власного бізнесу: переваги і недоліки. 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. 478 с. С. 402-

405. 

 

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 студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі організаційного комітету / 

журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

 

https://lpnu.ua/tezy-dopovideymizhnarodnoyistudentskoyi-naukovo-praktychnoyi-konferenciyi
https://lpnu.ua/tezy-dopovideymizhnarodnoyistudentskoyi-naukovo-praktychnoyi-konferenciyi


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; 

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; 

 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 

п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності). 
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