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Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. для студентів екон. спец. ден. та заоч. 

форми навчання : у 2 ч. / [В. М. Лич та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : 

КНУБА, 2017. Ч. 1. - 2017. - 167 с.  

Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. для студентів екон. спец. ден. та заоч. 

форми навчання : у 2 ч. / [В. М. Лич та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури України. - 

Київ : КНУБА, 2017. Ч. 2. - 2017. - 159 с. 

 

Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів [Текст]: 

підруч. для студентів ВНЗ / Захарченко П. В. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. 

- Вид. 2-ге, випр. та допов. - Київ : Павленко [вид.], 2017. - 317 с.  ISBN 978-966-2370-38-6 
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Кафедра Економічної теорії, обліку та оподаткування 

Лич Володимир Миколайович 

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., Іванова Т.М.  Організація облікової політики на 

підприємствах [Текст] / В.М. Лич, Т.М. Іванова // Шляхи підвищення 

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

праць.– Вип. 38.  - Київ: КНУБА, 2018 - С. 13-20. (Збірник входить до 

наукометричної бази Google Scholar). 

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

капіталу будівельних підприємств [Текст] / В.М. Лич, О.С. Заєць, // Економічний 

вісник університету (Наукометричні бази РІНЦ, Ulrich s Periodicals Directory 

(США), International Scientific Indexing (ISI, UAE), Universal Impact Factor 

(UIF),  Cite Factor, Google Scholar, Research Bible, Open Academic 

JournalsIndex (OAJI), CyberLeninka (Росія), Національна бібліотека України 

імені В.І. Вернадського): зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди», 2018. – Вип. 36/1. – 

С. 86 – 94. 

3. 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). 

4. 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. . (Збірник входить до 



наукометричної бази Google Scholar). 

5. 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 категорії «Б»; міжнародні наукометричні 

бази: Index Copernicus International, Google Scholar.  

6. Кондратюк Ю. В., Лич В. М. Вплив інтелектуального капіталу на 

управління знаннями будівельних підприємств.  Бізнес-навігатор: науково-

виробничий журнал. Київ: Заклад вищої освіти «Міжнародний університет 

бізнесу та права», 2021. Вип. 3 (64). С. 39-43.  DOI: 

https://doi.org/10.32847/business-navigator.64-6 (Фахове видання категорії «Б» 

7. Кондратюк Ю. В., Лич В. М. Теоретико-методологічні підходи до 

визначення організаційно-економічного механізму управління 

інтелектуальним капіталом будівельних підприємств. Проблеми системного 

підходу в економіці: збірник наукових праць. Київ: Національний авіаційний 

університет, 2021  Вип. 2(82). С. 69-73. (Фахове видання категорії «Б»; 

міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International, Google 

Scholar, Crossref, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), CiteFactor, OAJSE, 

Eurasian Scientific Journal Index) DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-

2-9  

8. Лич В.М., Чернявська Ю.Б. Державна підтримка інноваційної освіти як 

необхідна умова формування економіки інтелектуально–інноваційного 

капіталу. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наук. праць.  

Вип.10 (245) – Київ, 2021. С.25 – 32. (Фахове видання категорії «Б»; 

міжнародні наукометричні бази: Google Scholar, Index Copernicus 

International, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського) DOI: 

https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-9 

9. 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. 

(Фахове видання категорії «А»; міжнародні наукометричні бази:Web of 

Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index) 

https://doi.org/10.32847/business-navigator.59-6
https://doi.org/10.32847/business-navigator.59-6
https://doi.org/10.32847/business-navigator.64-6
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-9
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-9
http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2021_10_6
http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2021_10_6
http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2021_10_6
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-9


https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3026 

10. Kulikov P., Zakharchenko P., Lych V., Dymenko R. Strategies for fi nancing 

infrastructure projects in the sphere of public-private partnership. Naukovyi visnyk 

Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022. №3. Р. 156-162. 

DOI:10.33271/nvngu/2022-3/156 URL: 

https://www.proquest.com/openview/c9bb92d14ede5f10ec54249968ce2985/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=1886336 (міжнародні наукометричні бази: Scopus, 

Google Scholar) 

11. Згалат-Лозинська Л. О., Лич В. М. Актуальні проблеми стратегічного 

управлінського обліку витрат в системі інноваційного розвитку підприємств. 

Економіка та суспільство. 2022. №46. URL: 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/46 (Фахове 

видання категорії «Б», Наукометричні бази даних: Vernadsky National Library, 

Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index 

(ESJI), Directory of Open Access Journals (DOAJ). 

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); 

Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. 

051 "Економіка підприємства", 071 "Облік і оподаткування", 073 

"Менеджмент" / [В. М. Лич та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ 

: КНУБА, 2018. - 139 с. : рис. - Бібліогр.: с. 135-138. - 50 прим. - ISBN 978-966-

627-198-6 

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. 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 

https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3026
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/46


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 (науковий керівник) «Трансформація 

стимулювання людського капіталу будівельних підприємств» - Київ, 21 

лютого 2019 рік. КНУБА. 

2. Івахненко Ірина Сергіївна (науковий консультант) – «Методологія та 

інструментарій стратегічного інноваційного девелопменту будівельних 

підприємств», 3 серпня 2020 рік. 

3. Згалат-Лозинська Любов Олександрівна (науковий консультант) – 

«Науково-методологічні основи державного регулювання інноваційної 

діяльності в будівництві», 7 квітня 2021 рік. КНУБА. Диплом доктора наук ДД 

№012028 від 29 червня 2021 МОН України. 

7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад; 

Голова спеціалізованої вченої ради Д.26.056.10 із захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 051 «Економіка»  

(08.00.03 - економіка та управління національним господарством, 08.00.04. - 

економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності), 

08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього 

середовища) при Київському національному університеті будівництва і 

архітектури. 

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.           

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. Інноваційний розвиток будівельних підприємств в умовах формування 

економіки інтелектуального капіталу (ДР № 0117U001480) -2017-2019 роки 

2. Удосконалення організації та методології обліку, аудиту та 

оподаткування в умовах формування економіки інтелектуально-

інноваційного капіталу (РК№ 0119Ս000533), 03.2019-12.2021, КНУБА 

3. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу 

(РК№ 0120Ս000356), 03.2020-12.2022, КНУБА 

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); 

2017-2019 рр. здійснював наукове консультування щодо удосконалення 

організації бухгалтерського обліку, податкової звітності та аудиту 

підприємству ПрАТ «Спецбудмеханізація» 
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. 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. –С. 80-82. 

2. Лич В.М., Гаман Г.В. Стратегічні напрями формування економіки 

інтелектуального капіталу[Текст] / В.М. Лич, Г.В. Гаман //  Сучасні проблеми 
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