
ЗГАЛАТ-ЛОЗИНСЬКА ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА 

ДОЦЕНТ, Д.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. Holovach N., Bakhov I., Zgalat-Lоzynska L. An innovation-driven model for management 

personnel development at enterprises. Journal of Advanced Research in Dynamical and 

Control Systems. 2019. Vol. 11, 12 – Special Issue. Р. 1266–1277. DOI: 

10.5373/JARDCS/V11SP12/20193335 (індексується в міжнародних наукометричних 

базах: SCOPUS, Index Copernicus International, Google Scholar). 

2. Baiev V.V., Bakhov I.S., Holovach N.V., Zgalat-Lozynska L.O. The Economic 

determinants of the world medical tourism industry development. Journal of Environmental 

Management & Tourism. 2019. Vol.10. Issue 6(38). DOI: 

https://doi.org/10.14505//jemt.v10.6(38).22 (індексується в міжнародних наукометричних 

базах: SCOPUS, CrossRef, Index Copernicus International).  

3. Згалат-Лозинська Л. О. Економіко-правове регулювання інноваційної діяльності в 

будівництві. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування 

ринкових відносин. 2019. №40 Ч2. С.9-19 (Фахове видання; міжнародні наукометричні 

бази: Google Scholar). 

4. Згалат-Лозинська Л. О. Методологічні та соціально-технологічні засади інноваційної 

діяльності організацій: людиноцентричний контекст Причорноморські економічні 

студії. 2019.  Вип. 48-3. С.27-34. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.48-69 (Фахове 

видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International, Google 

Scholar). 

5. Згалат-Лозинська Л.О. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в 

будівництві: стан та напрями удосконалення  Підприємництво та інновації. 2019. Вип. 

9. С.31-37. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/9.4 (Фахове видання; міжнародні 

наукометричні бази: CrossRef) 

6. Згалат-Лозинська Л.О., Згалат-Лозинський О.Б. Активізація використання 

наноматеріалів та нанотехнологій як напрям інноваційної діяльності  у будівництві. 

Будівельне виробництво. 2019. №68. С.30-38 (Фахове видання; міжнародні 

наукометричні бази: Google Scholar, Ulrichsweb.) 

7. Згалат-Лозинська Л.О. Особливості державного регулювання ринку праці в умовах 

інноваційного розвитку економіки. Інтелект XXI. 2020. № 6. С.118-124. DOI: 

https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-6.22 (Фахове видання; індексується в 

міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus; Google Scholar) 

8. Згалат-Лозинська Л.О. Інноваційна спроможність та інституційна готовність 

економіки України у міжнародних порівняннях. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету Серія: Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство. 2020. Вип.31. С.28-36. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-31-5 

(Фахове видання; індексується в міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus 

International, Наукова періодика України, Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=7773548039429626842&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=7773548039429626842&btnI=1&hl=uk
https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-6.22
https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-31-5


Directory, Open Academic Journals Index, Turkish Education Index, Polish Scholarly 

Bibliography, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, InfoBase 

Index, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CrossRef).  

9. Згалат-Лозинська Л.О. Перспективи імплементації міжнародного досвіду державного 

регулювання інноваційної діяльності в Україні.  Причорноморські економічні студії. 

2020. Вип. 55. С.27-33. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.55-4 (Фахове видання; 

міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International, Google Scholar) 

10. Згалат-Лозинська Л. О. Державно-управлінський механізм формування банку 

інтелектуально-інноваційного капіталу [Електронний ресурс] Приазовський 

економічний вісник. 2020. № 4(21). Вип. 4(21). С.15-20. DOI: 

https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-4-3 (Фахове видання; міжнародні наукометричні 

бази: Index Copernicus International, Google Scholar)  

11. Згалат-Лозинська Л. О. Державне регулювання формування інтелектуально-

інноваційного капіталу у будівництві. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. 

Вип. 4(78). С.51-57. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-7 (Фахове видання; 

міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International, Google Scholar, 

CiteFactor, OAJSE, Eurasian Scientific Journal Index) 

12. Згалат-Лозинська Л. О., Лич В. М. 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.). 

13. Згалат-Лозинська Л. О. Оптимізація функцій державного управління інноваційним 

розвитком в будівництві на основі реалізації концепції громадянського суспільства в 

Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. №4 (115). 

С.47-53. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-4-9 (Фахове видання; міжнародні 

наукометричні бази: Наукова періодика України, Index Copernicus International, Google 

Scholar). 

14. Згалат-Лозинська Л. О. Винахідницько-інноваційний потенціал людини як базис 

інноваційної діяльності: походження та умови розкриття, формування і реалізації. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і 

менеджмент». 2020. №44. С.57-64 DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-44-7 

(Фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Наукова періодика України, Index 

Copernicus International, Google Scholar) 

15. Згалат-Лозинська Л.О., Згалат-Лозинський О.Б. Розвиток та впровадження 

інноваційних технологій 3D друку у будівництві. Вчені записки Таврійського 

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

2020. Том 31 (70). №5. C.45-51. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-5-7 (Фахове 

видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International, Google 

Scholar). 

https://doi.org/10.32843/bses.55-4
https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-4-3
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-7
https://doi.org/10.32847/business-navigator.59-6
https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-4-9
https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-44-7
https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-5-7


16. Згалат-Лозинська Л. О. Концепція інноваційного розвитку будівельної галузі в 

умовах пандемії та економічної кризи збірник. Економічний простір. 2020. №157 C.27-

31. https://doi.org/10.32782/2224-6282/157-5 (Фахове видання; міжнародні 

наукометричні бази: Index Copernicus International, Google Scholar). 

17. Згалат-Лозинська Л. О. Напрями удосконалення державного регулювання процесу 

управління інноваційними проектами в науковій сфері Підприємництво та інновації. 

2020. Вип. 13. С.7-13. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/13.1 (Фахове видання; 

міжнародні наукометричні бази: CrossRef, Google Scholar). 

18. Згалат-Лозинська Л. О., Клименко М.О. Економіко-технологічні аспекти 

впровадження інноваційного обладнання в промисловості будівельних матеріалів. 

Будівельне виробництво. 2020. Том 2. №70. С.87-97. DOI: https://doi.org/10.36750/2524-

2555.70.87-97 (Фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Google Scholar, 

Ulrichsweb). 

19. Згалат-Лозинська Л. О., Головач Н.В. Напрями підвищення обґрунтованості 

соціально-трудових нормативів як інструмент реалізації концепції гідної праці. 

Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 49. С.141-145. DOI: 

https://doi.org/10.32843/bses.49-23. (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; 

Дмитренко Г. А. «Цифрова системоутворююча освітня технологія «Самореалізація 

особистості» / Г. А. Дмитренко, Н. В. Головач, Л. О. Згалат-Лозинська (МОН України, 

Державний департамент інтелектуальної власності). Авторське свідоцтво №113051 від 

25.05.2022 р. ; заява №c202201890 

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. Дмитренко Г. А., Головач Н. В., Згалат-Лозинська Л. О. Стратегія розвитку 

людства. Новий гуманізм в освіті (науково-публіцистичне видання) / За заг. ред. 

Дмитренко Г. А. К.: ДКС-центр, 2021.  258 с. 

2. Згалат-Лозинська Л.О. Державне регулювання інноваційної діяльності в 

будівництві: теорія, методологія, стратегія розвитку : монографія. Київ : «ДКС-Центр», 

2020. 470 с.  

3. Базова методологія підвищення конкурентоспроможності економіки на 

інноваційній основі. Системна модернізація державного управління в Україні: кол. 

монографія / За заг. ред. Г.А. Дмитренка. К.: ДСК-Центр, 2020. C. 73-149. ISBN 978-

617-7300-55-6 

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. Згалат-Лозинська  Л.О.  Методичні  рекомендації  щодо  забезпечення 

самостійної  роботи  студентів  з  дисципліни  «Проектний  аналіз»  (для бакалаврів). 

К.: МАУП, 2018.  60 с.  URL: https://bit.ly/2Yug9pu 

2. Згалат-Лозинська Л.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Актуальні проблеми менеджменту організацій» (для 

магістрів) – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. – 53 с. 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/library/metod/2-

menedzhment/metodichni_rekomendacii_schodo_zabezpechennya_samostiynoi_roboti_stud

https://doi.org/10.32782/2224-6282/157-5
https://doi.org/10.36750/2524-2555.70.87-97
https://doi.org/10.36750/2524-2555.70.87-97


entiv_z_disciplini_aktualni_problemi_menedzhmentu_organizaciy___dlya_bakalavriv.html 

3. Згалат-Лозинська Л.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Техніко-технологічна база і виробнича потужність 

підприємства» (для бакалаврів) – К.: МАУП, 2018. – 54 с. 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/library/metod/7-

ekonomic/metodichni_rekomendacii_schodo_zabezpechennya_samostiynoi_roboti_studentiv

_z_disciplini_tehniko-

tehnologichna_baza_i_virobnicha_potuzhnist_pidpriemstva_dlya_bakalavriv-2.html 

4. Згалат-Лозинська Л.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Концептуальні засади сучасного менеджменту» (для 

магістрів) – К.: МАУП, 2018. – 52 с. http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/library/metod/7-

ekonomic/metodichni_rekomendacii_schodo_zabezpechennya_samostiynoi_roboti_studentiv

_z_disciplini_konceptualni_zasadi_suchasnogo_menedzhmentu_dlya_magistriv.html 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством (тема дисертаційної роботи: «Науково-методологічні 

основи державного регулювання інноваційної діяльності в будівництві») від 07.04.2021 

р. Диплом ДД № 012028 від 29.06.2021 р.  

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; 

1. Офіційний опонент  на захисті дисертації  на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук Чавичалова Ігора Ігоровича за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка  та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) тема 

дисертації: «Систему розвитку управлінського персоналу промислового 

підприємства», 24.02.2018 р. 

2. Член постійної спеціалізованої вченої ради Д.26.056.10 Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

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; 

Виконання функцій 

1. відповідального виконавця наукової теми «Проблеми генезису економіки 

інтелектуально-інноваційного капіталу» 0120Ս000356 фундаментальна - КНУБА, 

03.2020-12.2022 

2. відповідального виконавця наукової теми   «Удосконалення організації та методології 

обліку, аудиту та оподаткування в умовах формування економіки інтелектуально-

інноваційного капіталу» 0119Ս000533, КНУБА, 03.2019-12.2021 рр. 

3. члена редакційної колегії  видання, включеного до переліку фахових видань України  

“Наукові праці МАУП” (серія: Економічні науки), 2017-2019рр. URL: http://surl.li/atamz 

 

9)робота у складі експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної 

 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/library/metod/7-ekonomic/metodichni_rekomendacii_schodo_zabezpechennya_samostiynoi_roboti_studentiv_z_disciplini_tehniko-tehnologichna_baza_i_virobnicha_potuzhnist_pidpriemstva_dlya_bakalavriv-2.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/library/metod/7-ekonomic/metodichni_rekomendacii_schodo_zabezpechennya_samostiynoi_roboti_studentiv_z_disciplini_tehniko-tehnologichna_baza_i_virobnicha_potuzhnist_pidpriemstva_dlya_bakalavriv-2.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/library/metod/7-ekonomic/metodichni_rekomendacii_schodo_zabezpechennya_samostiynoi_roboti_studentiv_z_disciplini_tehniko-tehnologichna_baza_i_virobnicha_potuzhnist_pidpriemstva_dlya_bakalavriv-2.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/library/metod/7-ekonomic/metodichni_rekomendacii_schodo_zabezpechennya_samostiynoi_roboti_studentiv_z_disciplini_tehniko-tehnologichna_baza_i_virobnicha_potuzhnist_pidpriemstva_dlya_bakalavriv-2.html


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. Згалат-Лозинська Л. О. Аналіз проблем розвитку інноваційної діяльності підприємств 

будівельної галузі // Можливості, проблеми та перспективи забезпечення сталого 

розвитку економіки: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Ужгород, 14 вересня 2019 р.) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. 

Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. –С.81 -84.   

2.Згалат-Лозинська Л.О. Державно-приватне партнерство як інструмент інвестиційно-

інноваційної політики  в будівництві // IІI Міжнародна науково-практична конференція 

«Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти» ( м. Запоріжжя, 25 

липня 2020 року) /  Східноукраїнський інститут економіки та управління. — Запоріжжя: 

ГО «СІЕУ», 2020. – С. 122-125. 

1. Згалат-Лозинська Л.О. Правові проблеми активізації інноваційної діяльності в 

Україні в умовах євроінтеграції // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.]— 

Вип. 10: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток української держави в 

умовах активізації євроінтеграційних процесів» (м. Київ, МАУП, 19 березня 2020 р.) / 

редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — К.: МАУП, 2020. — С.143-146. 

2. Згалат-Лозинська Л.О. Підходи до оцінки стану управління інноваційною діяльністю 

будівельних підприємств // Тези доповіді на  Міжнародна науково-практичної 

конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», 

26 березня 2020 р. КНУБА. – С.158-159 

5. Згалат-Лозинська Л.О. Напрями удосконалення податкового регулювання 

інноваційної діяльності підприємств реального сектору економіки. Облік, аналіз, аудит 

та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства: Збірник 

матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 115-річчю 

«Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»; 09-10 

грудня 2021 року - К.: КНЕУ, 2021. С. 167-170. 

6. Згалат-Лозинська Л.О. Розбудова фінансової інноваційної  інфраструктури як тригер 

активізації розвитку економіки. Проблеми генезису економіки інтелектуально-

інноваційного капіталу: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної 

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



Київ: КНУБА, 2021. – 168 с. С.24-28. 

 

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. Дмитренко Г. А., Головач Н. В., Згалат-Лозинськ Л.О., Семенець-Орлова І.А.  Як 

зробити освіту в Україні світовим лідером з формування кращих людських якостей  

(проєктно-публіцистичне видання / За заг. Ред. Г.А.Дмитренка. Київ: ДКС -центр. 2022. 

84 с. 

2. Згалат-Лозинська Л.О. Розбудова фінансової інноваційної  інфраструктури як 

тригер активізації розвитку економіки. Проблеми генезису економіки інтелектуально-

інноваційного капіталу: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної 

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

Київ: КНУБА, 2021. – 168 с. – С.24-28 

3. Згалат-Лозинська Л.О. Державно-приватне партнерство як інструмент 

управлінського обліку та контролю в будівництві. Економіко-управлінські та 

інформаційно-аналітичні новації в будівництві: Матеріали доповідей  IV Міжнародної 

науково-практичної конференції (Київ, КНУБА, 7-8 червня 2022р.) С.157-161. 

4. Згалат-Лозинська Л. О., Дудєріна В. О.  Особливості менеджменту персоналу 

медичних установ за умов сучасних викликів Проблеми і перспективи соціально-

економічного розвитку в умовах модернізаційних процесів в Україні та світі : Матеріали 

VI Всеукр. звітн. наук.-практ. конф. (Київ, 8 грудня 2022 року) : тези доповідей. Київ, 

2022.  

5. Згалат-Лозинська Л. О., Рогатіна Н.А., Чекаліна В. П. Кадрова політика закладів 

охорони здоров’я: особливості, проблеми, напрями удосконалення. Modern research in 

world science. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC 

“Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 1172-1178. URL: https://sci-conf.com.ua/i-

mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-research-in-world-science-

17-19-aprelya-2022-goda-lvov-ukraina-arhiv/ 

6. Згалат-Лозинська Л.О. Актуальні проблеми фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності в реальному секторі економіки України Міжнародна наукова-практична 

конференція «Аспекти розвитку фінансово-економічної системи держави та регіонів», 

31 липня 2020 р., м. Київ— К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2020. — С.56-59. 

7. Згалат-Лозинська Л.О. Державно-приватне партнерство як інструмент інвестиційно-

інноваційної політики  в будівництві // IІI Міжнародна науково-практична конференція 

«Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти» (м. Запоріжжя, 25 

липня 2020 року) /  Східноукраїнський інститут економіки та управління. — Запоріжжя: 

ГО «СІЕУ», 2020. – С. 122-125. 

8. Згалат-Лозинська Л.О. Правові проблеми активізації інноваційної діяльності в 

Україні в умовах євроінтеграції // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.]— 

https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-research-in-world-science-17-19-aprelya-2022-goda-lvov-ukraina-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-research-in-world-science-17-19-aprelya-2022-goda-lvov-ukraina-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-research-in-world-science-17-19-aprelya-2022-goda-lvov-ukraina-arhiv/


Вип. 10: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток української держави в 

умовах активізації євроінтеграційних процесів» (м. Київ, МАУП, 19 березня 2020 р.) / 

редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — К.: МАУП, 2020. — С.143-146. 

9. Згалат-Лозинська Л.О. Підходи до оцінки стану управління інноваційною 

діяльністю будівельних підприємств // Тези доповіді на  Міжнародна науково-

практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного 

капіталу», 26 березня 2020 р. КНУБА. – С.158-159 

10. Згалат-Лозинська Л.О. Нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності в 

будівництві. Програма та тези доповідей II Міжнародної науково-практичної 

конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в 

будівництві», Київ, 27 березня 2020 р. КНУБА С.143-144. 

11. Згалат-Лозинська Л.О. Організаційні аспекти управління інноваційною діяльністю в 

будівництві: реальність та перспективи // Сучасні тенденції економічного зростання: 

стратегії, напрями та пріоритети: збірник матеріалів IIІ Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Запоріжжя, 14 грудня 2019 року). – Східноукраїнський 

інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2019. – Ч. І. – C.131-134. – 

Режим доступу: https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/10/siee.zaporojie.ua_hruden__2019_CH_2.pdf 

12. Згалат-Лозинська Л. О. Аналіз проблем розвитку інноваційної діяльності 

підприємств будівельної галузі // Можливості, проблеми та перспективи забезпечення 

сталого розвитку економіки: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Ужгород, 14 вересня 2019 р.) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. 

Приходько, A. Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. –С.81 -84.   

13. Згалат-Лозинська Л. О. Сучасні аспекти інноваційної активності будівельних 

підприємств / Програма та тези доповідей Міжнародної науково-практичної 

конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в 

будівництві» (Київ, КНУБА, 23-24 травня 2019 р.).  - С.207-208. С.208-209 

[Електронний ресурс] 

14. Згалат-Лозинська Л. О. Удосконалення процесу організації професійного навчання 

як фактор інноваційного розвитку будівельних підприємств  / Проблеми модернізації 

України : [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”. — Вип. 8: 

Матеріали Міжнар. наук. конф. “Актуальні проблеми модернізації недержавного 

сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики”, 11 

квітня 2019 р. / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — 2019. — С.392-395. 

15. Згалат-Лозинська Л. О., Приходько С.М. Сучасні тенденції мотивації службовців та 

спеціалістів. / Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: ДП 

“Видавничий дім “Персонал” — Вип. 9: Матеріали звітн. наук. конф. “Проблеми 

розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів 

формування національних громадянських суспільств (політичний, юридичний, 

економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти)”, 28 листопада 2019 



р. / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. 2019. С.129-131 

16. Згалат-Лозинська Л. О. Інтелектуальний капітал як фактор інноваційного розвитку 

економіки: [зб. наук. пр.] / Матеріали звітної науково-практичної конференції, 

присвяченої 30-річчю МАУП «Теоретико-методологічні засади та соціальна практика 

модернізації України: політичні, юридичні, економічні  та психологічні проблеми» 

(Київ, МАУП, 29 листопада 2018 р.). 2018. С.177-179 

 

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; 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; 

1. Співзасновник   Громадської організації «Інституту формування та розвитку 

громадянського суспільства «Цифрове віче»  з 2021 року Код ЄДРПОУ44466335  Дата 

реєстрації 20.12.2021 

2.Член правління Громадської організації «Інтелект-клуб цивілізаційного розвитку 

україни» (ЄДРПОУ 44742299), 

2000-2002рр - економіст ІІ категорії НДІ Мінекономіки та Європейської інтеграції 

України. 

2004-2018рр – к.е.н., доцент кафедри «Менеджменту» ПРАТ «ВНЗ «МАУП» 

2019 року КНУБА, доцент кафедри «Економічної теорії, обліку та оподаткування»  

 

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності). 

2004-2018рр – к.е.н., доцент кафедри «Менеджменту» ПРАТ «ВНЗ «МАУП» 

2019 року КНУБА, доцент кафедри «Економічної теорії, обліку та оподаткування»  

 

 


