
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 Основні працівники: 

  

ВОЛОЩУК Надія Юріївна – завідувач 

кафедри; кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри. Закінчила 

Ужгородський державний університет за спеціальністю «Планування 

промисловості» (1981р.),а також Вищий навчальний заклад «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «»Україна» за спеціальністю 

«Фінанси і кредит» (2017р.)здобувши кваліфікацію магістра з фінансів і 

кредиту. 

 Авторка 47 наукових праць, серед яких 1 монографія , 3 публікації в 

закордонних фахових виданнях та 21 стаття у наукових фахових виданнях. 

Наукові інтереси: фінансовий потенціал розвитку регіону, формування 

фінансової стійкості адміністративних-територіальних одиниць, методологічні 

засади розвитку підприємництва в умовах транскордонного співробітництва, 

інновації,менеджмент. 

Забезпечує викладання дисциплін: «Гроші та кредит», «Фінанси», 

«Фінансовий ринок»,«Менеджмент», «Управління персоналом», «Стратегічне 

управління» ,«Страхування та страхові послуги». 

Адреса для листування: Nadezdavoloshka@gmail.com 

   



Кухар Роман Богданович – кандидат фізико-

математичних наук, доцент; доцент кафедри у 1965 році закінчив Львівський 

національний університет ім. Ів. Франка у 1965 році по спеціальності 

“математика”, спеціалізація “обчислювальна математика”. З 1970 по 1974 роки- 

аспірант Інституту Кібернетики відділу академіка Глушкова В. М. 

Автор  понад  100 наукових праць, серед яких 10 монографій, 5 навчальних 

посібників серед яких 2 – з грифом Міністерства освіти України. 

Науковий інтерес- дослідження проблеми “Інформаційний аспект 

сучасного менеджменту”.. 

Забезпечує викладання дисциплін: «Вища математика», «Інформатика», 

«Контролінг», «Аудит: прикладні програмні рішення в аудиті», «Інформаційні 

технології», «Економетрика». 

Адреса для листування: - rkuckar@ ukr.net 

  

 

КОСТЕЦЬКА ІРИНА ІВАНІВНА 

кандидат економічних наук, спеціалізується на 

бізнес-плануванні в аграрних підприємствах, 

стратегічному плануванні розвитку сільських 

територій. Викладала в Львівському національному 

аграрному університеті (2010-2016), стажувалася за 

програмами Французького сільськогосподарського 

інституту (SevrEurope de Bressuire, l’IREO de 

Bressuire, Франція 2009, 2010), Польсько-

американської фундації Свободи (Програма імені 

Лейна Кіркланда, Польща 2018-2019), Польського 

Комітету ЮНЕСКО (Польща 2019). Працювала над 

проектами з економічного та регіонального розвитку за підтримки USAID, 
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Британської Радив в Україні, Чеської Республіки. Співзасновниця 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу СК «Малиновий Рай-К». 

Авторка численних наукових праць.  

Автор 30 наукових публікацій, монографії, навчального посібника та ряду 

методичних рекомендацій. 

Наукові інтереси: бізнес-планування в сільськогосподарських 

підприємствах; стратегічне планування розвитку сільських територій; соціальне 

підприємництво. 

Забезпечує викладання дисциплін: «Макроекономіка», «Економіка 

підприємств», «Міжнародна економіка», «Мікроекономіка», «Регіональна 

економіка». 

 

тел: +38097 95 16 618 (Ukraine) 

e-mail: irynakostetska@ukr.net 

Фетько Світлана Василівна –  

старший викладач кафедри. Закінчила Київський технологічний інститут 

харчової промисловості за спеціальністю «Економіка та організація 

промисловості продовольчих товарів»(1988р.), кваліфікація: інженер-економіст, 

Карпатський інститут підприємництва ВНЗ "Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини "Україна", 2017 р., за спеціальністю  «Соціальна 

робота», кваліфікація: спеціаліст з соціальної роботи.  Спеціаліст І категорії. 

Авторка  10  наукових праць. 

Наукові інтереси: проблеми інвестиційної привабливості Карпатського 

регіону, стабільність банківських установ,стабільність економіки та захист 

інтересів кредиторів, формування та розподіл прибутку комерційних 



банків,засоби запобігання виникнення банкрутства підприємств, оптимізація 

рівня податкового навантаження на туристичний бізнес. 

Забезпечує викладання дисциплін: «Банківська система» , «Банківські 

операції», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Управління 

якістю» , «Державне та регіональне управління», «Економічний аналіз». 

Адреса для листуванняs.fetko9@gmail.com 

 

  Кондратюк Марія Федорівна -старший  

викладач кафедри. Закінчила  Ужгородський національний університет, 1979р. 

за спеціальністю «Бухгалтерський облік», кваліфікація: економіст. 

Авторка  9  наукових праць. 

Наукові інтереси: облік доходів і фінансових результатів діяльності 

підприємства,формування фінансової звітності та вплив реформ останніх років 

на підвищення інформативності даних фінансової звітності для прийняття 

управлінських рішень,питання економічної сутності безпеки підприємства в 

системі антикризового управління. 

Забезпечує викладання дисциплін: « Бухгалтерський облік», «Фінансовий 

облік», «Статистика», «Фінансовий аналіз», «Аналіз  банківської діяльності», 

«Бухгалтерський облік у банках». 
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Костіна Тетяна Юріївна – старший 

викладач кафедри «Економіки та менеджменту». У 2007 році закінчила 

Львівський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з 

менеджменту організацій. 

З 31 грудня 2008 року, булла здобувач кафедри «Економіки 

підприємства» Львівського національного аграрного університету. Термін 

навчання з 31грудня 2008 р. до 31 грудня 2011 р. 

Авторка 23 наукових праць, 2 публікації в закордонних фахових виданнях 

та 8 стаття у наукових фахових виданнях. 

Наукові інтереси: «Ефективність іноземних інвестицій в розвиток АПК». 

Інвестиційна діяльність в Україні. 

Забезпечує викладання дисциплін: «Інвестування», «Операційний 

менеджмент», «Аналіз інвестиційних проектів», «Управління інноваціями», 

«Державне регулювання економіки», «Стратегічне управління», 

«Самоменеджмент», «Логістика», «Організація праці менеджера». 

Адреса для листування: kostinatatka@i.ua 

 

 


