
Кафедра ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

ЛИЧ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

завідувач кафедри, д.ек.н., професор 

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років  
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 365) 

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. Лич В.М. Формування пріоритетів системного стимулювання людського капіталу 

будівельних підприємств/ В. М. Лич, О.С. Заєць // Економічний вісник університету: 

зб. наук. праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – 

С.86-94  (включено до міжнародних наукометричних баз даних: РІНЦ, ВІНІТІ РАН, ІSІ, 

UIF, Urlich’s Periodicals Directory) (0,6 др. арк.). 

2. Лич В.М. Економіка інтелектуального капіталу: ключові проблеми формування 

[Текст] / В.М. Лич, О.С. Заєць, М.М. Зінченко,  // Програма та тези доп. Nowoczesna 

nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.- Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – 

Katowice: Nowa nauka, 2018. – 300 s. С. 80-82. 

3.  Лич В. М., Згалат-Лозинська Л. О. Державно-приватне партнерство як важіль 

державного регулювання інноваційної діяльності в будівництві. Бізнес-навігатор. 2020. 

Вип. 3 (59). С. 34-41. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.59-6 (Фахове 

видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International, Google Scholar.  

4. Штімац М., Лич В. М., Юрченко Ю.О. ПРОЦЕС РОЗРОБЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СТРАТЕГІЇ (FINANCIAL STRATEGY DEVELOPMENT PROCESS) / Štimac M, Lych 

V., Yurchenko Yu./ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І 

ПРАКТИКИ 2020 № 3 (34) 126-132 BANKING UNIV , ST SICHEVYKH STREITSOV, 

11, LVIV, Ukraine, , 79007. Web of Science Core Collection: 

Emerging Sources Citation Index https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3026 

5. П. М. Куліков, П. В. Захарченко, В. М. Лич, Р. А. Дименко. Стратегії 

фінансування інфраструктурних проектів у сфері державно-приватного партнерства 

[Текст] / П. М. Куліков, П. В. Захарченко, В. М. Лич, Р. А. Дименко // Науковий вісник 

Національного гірничого університету Дніпровська Політехніка, 2022, №3 С.156-163. 

(Журнал включено до міжнародних наукометричних баз SciVersesSCOPUS, Index 

Copernicus Journal Master List та баз EBSCOhost i ProQuest, каталогів періодичних 

видань Ulrichsweb Global Serials Directory та Research Bib, реферується в базі даних 

«Україніка наукова», у журналі «Джерело»). 

https://doi.org/10.32847/business-navigator.59-6
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3026
http://nvngu.in.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu/za-vipuskami/1880-2022/zmist-3-2022/6237-156
http://nvngu.in.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu/za-vipuskami/1880-2022/zmist-3-2022/6237-156


http://nvngu.in.ua/index.php/uk/informatsijni-resursi 

 

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. Основи економічної теорії: навчальний посібник для студентів економічних 

спеціальностей денної та заочної форми навчання (1 частина) / В.М. Лич, П.М. 

Куліков, А.В. Гольда, В.Д. Скиценко, Ю.О. Юрченко, О.О. Кацімон, М.М. Зінченко – 

К.: КНУБА, 2017. – 168с. (особисто автора 24 с) 

2. Основи економічної теорії: навчальний посібник для студентів економічних 

спеціальностей денної та заочної форми навчання (2 частина) / В.М. Лич, П.М. 

Куліков, А.В. Гольда, В.Д. Скиценко, Ю.О. Юрченко, О.О. Кацімон, М.М. Зінченко – 

К.: КНУБА, 2017. – 160с. (особисто автора 22 с). 

3. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Куліков П.М., Сосновський А.О., Лич В.М. Проекти 

в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів: Підручник. 

КНУБА. Видання 2-ге, виправлене та доповнене. – К.; СПД Павленко, 2017. – 320с. 

(особисто автора 60 с.) 

4.  Мікроекономіка: навчальний посібник / В.М. Лич, П.М. Куліков, Б.Е. Головаш, В.В. 

Гончаров – Київ: КНУБА, 2018. -140с. 

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

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

2. Глобальна економіка: методичні рекомендації, теми рефератів та індивідуальні 

завдання до проведення практичних занять / уклад.: В.М. Лич, Б.Е. Головаш. – К.: 

КНУБА, 2018. – 28с. 

3. Планування і контроль на підприємстві: методичні рекомендації для самостійного 

вивчення курсу і практичних занять з дисципліни / уклад: В. М. Лич, В. В. Гончаров, 

М. М. Зінченко. – К.: КНУБА, 2018. – 24с. 

4. 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. 

 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня;  

6)наукове керівництво (консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження наукового ступеня; 

1. Заєць Олександр Степанович 

«Трансформація стимулювання людського капіталу будівельних підприємств» - Київ, 

21 лютого 2019 рік. КНУБА. 



2. Івахненко Ірина Сергіївна 

«Методологія та інструментарій стратегічного інноваційного девелопменту 

будівельних підприємств» - Київ, 03 серпня, 2020 рік. КНУБА. 

3. Згалат-Лозинська Любов Олександрівна 

«Науково-методологічні основи державного регулювання інноваційної діяльності в 

будівництві» - Київ, 07 квітня 2021 рік. КНУБА 

7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не 
менше трьох разових спеціалізованих вчених рад; 

Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічих 

наук Дерев‘янко Вікторії Миколаївни на тему: «Інтелектуальний капітал як фактор 

розвитку національної економіки». Ірпінь – 4 липня 2019 рік.             

Голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.056.10 

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; 

Науковий керівник тем: 

1. Удосконалення організації та методології обліку, аудиту та оподаткування в 

умовах формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу - 03.2019-

12.2021 

2. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу 

0120Ս000356 фундаментальна - 03.2020-12.2022 

3. Діджиталізація обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі управління 

будівельним підприємством в умовах сучасних викликів - 01.2022-12.2024 

4. Рецензія на навчальний посібник «Engineering infrastructure of the territories», 

Part 1(автор: Кустовська О.В., к.е.н., доц. кафедри землевпорядного проектування 

Національний університет біоресурсів і природокористування України), 16.11.2020рік.  

5. РЕЦЕНЗІЯ на методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи зі 

спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнього 

ступеня «Бакалавр» (автори: д.е.н., проф. Ушенко Н.В, к.е.н., доцент Кривицька Н.Ю., 

к.е.н., доцент Командровська В.Є.). 2020 

 

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. Лич В.М. Визначальні пріоритети генезису економіки інтелектуально-інноваційного 

капіталу [Текст] / В.М. Лич // 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. 239-240.   

2. Куликов П.М., Захарченко П.В., Лыч В.М. О принципах осуществеления публично-

частного партнерства в Украине // Программа научно-практической конференции с 

международным участием «Качество и сертификация продуктов» посвящается 100 лет со 

дня основания Экономического университета в Варне, 13 марта 2020 года. С.109-117 

3. Лич В.М. Теоретико-методологічні аспекти формування економіки інтелектуально-

інноваційного капіталу [Текст] / В.М. Лич// 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. 28-32. 

4. Лич В. М. Системні завдання маркетингу інновацій будівельних підприємств. 

Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку 

[Текст] / В.М. Лич// Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернетконф.: (Київ, 29 

квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. - 

С.211-213. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf 

5. Лич В.М. Сутнісна характеристика основних елементів економіки інтелектуально-

інноваційного капіталу [Текст] / В.М. Лич // 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. 12-16. 

6. Лич В.М. Особливості формування комплексу маркетингу будівельних підприємств. 

Матеріали VI Міжнар. науково-техніч. конференції «Ефективні технології в 

будівництві» (м. Київ, 19 листопада 2021 р.,). – Київ, 2021. С.20. 

7. Scientific provision of accounting and taxation in the system of educational training of 

bachelors and masters in the field of construction V. LychY. ChernyavskayaM. 

ZINCHENKOO. Mostovenko Středoevropský věstník pro vědu a výzkum 2022; 9 Language 

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=3463281 

http://czvestnic.info/ojs/index.php/cz_ojs/issue/view/25 

8. Лич В. М. Фіскальна політика і відтворювальні цикли в процесі формування 

економіки інтелектуально-інноваційного капіталу. Маркетингові стратегії, 

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=3463281
https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=3463281
https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=3463281
http://czvestnic.info/ojs/index.php/cz_ojs/issue/view/25


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.382-387. 

9. Лич В. М. Критичний аналіз нормативно-правового забезпечення податкового 

регулювання інноваційної діяльності підприємств. Економіко-управлінські та 

інформаційно-аналітичні новації в будівництві: програма та тези доповідей ІV 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 червня 2022 р.,  КНУБА). 

С.193-196. 

 

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. Лич В.М. Іванова Т.М. Регламентація роботи облікового апарату та сучасні вимоги 

до кадрового потенціалу підприємства [Текст] / В.М. Лич, Т.М. Іванова //  Формування 

ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Київ: Державний науково-

дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2019 – Вип.3 (214) – 

С.58-64. (включено до міжнародних наукометричних баз даних: Російський індекс 

наукового цитування (РІНЦ), CyberLeninka, Google Scholar, Національна бібліотека 

України імені В.І. Вернадського). 

2. Лич В.М. Іванова Т.М. Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні 

[Текст] / В.М. Лич, Т.М. Іванова // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах 

формування ринкових відносин: зб. наук. праць.– Вип. 42, Економічний - Київ: КНУБА, 2019 

- С. 26-33. 

3. Лич В. М., Згалат-Лозинська Л. О.  Державно-приватне партнерство як важіль 

державного регулювання інноваційної діяльності в будівництві. Бізнес-навігатор. 2020. 
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8. Лич В.М., Згалат-Лозинська Л.О., Величко А.В. Перспективи розвитку девелопменту 
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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 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; 

1. Керівництво студенткою Васильєва Марією Володимирівною, яка зайняла 1 місце на 

I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Облік і аудит» - 2018р.; 

2. Керівництво студенткою Темчур Марією Миколаївною, яка зайняла 2 місце на I 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Облік і аудит» - 

2019р. 

3. Керівництво студенткою Скиба Жанна Володимирівна, яка зайняла 1 місце на I 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Облік і аудит» - 

2020р. 

4. Керівництво постійно діючим студентським гуртком «Проблеми вдосконалення 

оподаткування в Україні» спеціальності «Облік і оподаткування» 
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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). 

Завідувач кафедри «Економічної теорії» КНУБА з 1994-2018рр. 

Завідувач кафедри «Економічної теорії, обліку та оподаткування» КНУБА з 2018 року 


