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1. ВиконавецьБояр Андрій Олексійович 

2. Кафедраміжнародних економічних відносин та управління проєктами 

3. Назва наукової темиНовітні імперативи трансформації бюджетної 

системи Європейського Союзу (в рамках кафедральної теми «Трансформація 

зовнішньоекономічної моделі України в умовах глобальної дестабілізації 

регіональних ринків», 0120U104811) 

4. Публікації, здійснені протягом року 

 

Фахові видання України 

1. 

Вплив Європейського 

Союзу на формування 

системи конкурентного 

регулювання в Україні 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії. 2021. № 1(9). С. 345–358. 

DOI: 10.29038/2524-2679-2021-01-345-358 
12 - 

2. 

Специфіка формування 

податкової політики 

при розробці 

вуглецевого податку 

Економіка та суспільство. 2021. № 31. DOI: 

https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-70  

Стащук 

О.В., 

Дзямулич 

М.І. 

3. 

Вплив глобальної 

пандемії на світову та 

вітчизняну економіку 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії. 2021. № 2 (10). С. 177-188. 

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2021-02-177-

188 

15/

7,5 

Махновець 

К. 

4. 

Сучасні імперативи 

розвитку міжнародного 

ринку чаю 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії. 2021. 2(10). С.  

189-198. https://doi.org/10.29038/2524-2679-2021-

02-189-198 

14/

7 
Дідур Д. 

5. 

Зовнішньоторгівельна 

політика України після 

вступу до СОТ 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії. 2021. № 2 (10). С. 213-221. 

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2021-02-213-

221 

13/

6,5 
Мисюк К. 

6. 

Метаморфоза системи 

охорони прав 

інтелектуальної 

власності у 

Європейському Союзі 

Економічний часопис Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 2021. № 4(28). 

С. 16–24. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-

2021-04-16-24 

14/

7 

Щербата Н. 

З. 

7. 

Теоретико-

методологічні засади 

регулювання зайнятості 

населення Украı̈ни 

Український журнал прикладної економіки та 

техніки. 2021. Том 6. № 4. С. 132–139. 

https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-4-15 

16/

3,1 

Павлов К. 

В., 

Садовська І. 

Б., Бояр А. 

О., Вербова 

О. С., 

Коваль М. 

О. 
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8. 

Новітні імперативи 

трансформації 

бюджетної системи ЄС 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 

2022. № 2. C. 107-123. Серія. Економічні науки. 

https://doi.org/10.31617/3.2022(121)09 
16 - 

В іноземних виданнях, індексованих в базах 

  -   

Scopus та Web of Science 

9. 

Analysis of Fiscal 

Efficiency of Taxation in 

the System of Filling 

Budget Funds in Ukraine 

AD ALTRA: Journal of Interdisciplinary Research. # 

11 (1). Special issue XVII. 2021. P. 47–51. (Web of 

Science)http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110

117/papers/A_09.pdf 

14/

2 

StashchukO., 

BoiarA., 

Shmatkovska

T., 

Dziamulych

M., 

SkorukO., 

TesliukS., 

ZintsoY. 

Монографії, розділи у монографіях 

  -   

Інші видання та тези 

  -   

Методичні видання 

10. 

Силабус курсу 

«Міжнародна 

економічна інтеграція» 

http://surl.li/chgts 4 - 

11. 

Силабус курсу «Вступ 

до фаху «Міжнародні 

економічні відносини» 

http://surl.li/chgti 4 - 

12. 

Програма курсу 

«Міжнародна 

економічна інтеграція» 

http://surl.li/chgvy 14 - 

13. 

Програма курсу «Вступ 

до фаху «Міжнародні 

економічні відносини» 

http://surl.li/chgvq 10 - 

14. 

Силабус ОК 

«Виробнича практика з 

написанням випускної 

кваліфікаційної 

роботи» ОПП 

«Міжнародний бізнес» 

http://surl.li/chgtn 4 - 

15. 

Силабус курсу 

«Методологія 

міжнародних 

економічних 

досліджень» 

http://surl.li/chgub 4 - 

16. 

Програма курсу 

«Методологія 

міжнародних 

економічних 

досліджень» 

http://surl.li/chgww 9 - 

17. 

Syllabusof normative 

academic course 

“International Economic 

Integration” 

http://surl.li/chgtv 4 - 

18. Syllabusof normative http://surl.li/chgtk 4 - 

https://doi.org/10.31617/3.2022(121)09
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academic course “Intro to 

specialty “International 

Economic Relations”” 

19. 

Syllabusof normative 

educational component 

“Production practice with 

writing a final 

qualification paper” 

http://surl.li/chgtq 4 - 

Авторські свідоцтва 

20. 
Колективна монографія «International and national security: politics, information, 

ecology, economy»  
 

 
 

Подані до друку 

21. 

Financial provision 

management for the 

environmental protection 

of the transborder region 

Financial and credit activity problems of theory and 

practice (Web of Science) 

14/

2,8 

І. Kytsiuk et 

al. 

22. 
Budgeting rules in 

international unions 
Journal of International Studies (Scopus) 

13/

2,6 

I. Kytsiuk et 

al. 

23. 

Принципи Глобального 

Договору ООН в 

системі корпоративної 

соціальної 

відповідальності:  

аналіз ефективності 

українських компаній 

Причорноморські економічні студії (Фахове 

видання України, категорія «Б») 

10/

5 
І. Кицюк 

 

Розвиток осередку 

європейських студій у 

ВНУ імені Лесі 

Українки 

Розділ до колективної монографії «Європейські 

студії у світі: уроки для України» (ЛНУ імені 

Івана Франка) 

12 - 

 

5. Участь у конференціях, семінарах– участь у 2-х конференціях 

6. Участь у міжнародних освітніх організаціях, редколегіях, фондах – 

Українська асоціація європейських студій 

7. Керівництво студентською науковою роботою– Керівництво 

проблемною групою (10 студентів). Керівництво 8 курсовими та шістьма 

магістерськими роботами. 

8. Гарант ОПП– бакалаврська ОПП «Міжнародний бізнес». 

9. Керівництво виконанням дисертаційних робіт– Керівництво науковим 

дослідженням 1 аспіранта. 

10. Опонування -  
11. Робота у спецрадах – 1) Член спеціалізованої вченої ради K32.051.06 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальностями 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 

економіка» та 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит»; 2) Член 

спеціалізованої вченої ради Д 32.051.06 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальностями08.00.01 «Економічна теорія та 

історія економічної думки», 08.00.03 «Економіка та управління 

http://surl.li/chgtq


національним господарством», 08.00.06 «Економіка природокористування 

та охорони навколишнього середовища»; 3) рецензент у разовій 

спеціалізованій вченій раді ДФ 32.051.019 з правом прийняття до розгляду 

та проведення разового захисту дисертації Сучек Світлани Ігорівни на 

здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 072 – Фінанси, 

банківська справа та страхування; 4) рецензент у разовій спеціалізованій 

вченій раді ДФ 32.051.015 з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації Проця Василя Ігоровича на здобуття ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та 

страхування. 

 

12. Участь у виконанні проєктів– 1) Проєкт «Кафедра Жана Моне «Студії 

ЄС у ВНУ імені Лесі Українки» програми ЄС «Еразмус+», координатор 

проекту, 2019–2022 рр. (https://eenujeanmonnet.wordpress.com/); 2)Проєкт 

«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти – Academic IQ», 

Американських рад з міжнародної освіти в Україні за сприяння 

Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України, 

учасник проєктрої команди від ВНУ імені Лесі Українки, з 2020 р. 

(https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/academic-iq/). 

13. Місце в рейтингу–23 (174 бали).  

14. Виконання ліцензійних умов – 10 пунктів (1, 3-4, 7-8, 10, 12-14, 19). 

 

 

 

 

Виконавець Андрій Бояр 
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