
 

 

 

Наукові інтереси 

 
2016 р. - захист кандидатської дисертації на тему “Структурні зміни у зайнятості 

населення Карпатського регіону та їх регулювання ”;  

Наукові статті: 

- Зайнятість населення: проблематика та наслідки негативних тенденцій для 

регіону; 

- Масове безробіття в Україні: наслідок світової фінансової кризи чи невдала 

державна політика; 

- Теоретичні аспекти дослідження структури зайнятості населення; 

- Актуальність інноваційно-технологічної моделі для розвитку сфери 

зайнятості;  

- Оцінка впливу демографічних факторів на формування структури 

зайнятості населення регіону;  

- Аналіз гендерних аспектів професійної сегрегації жінок на ринку праці 

Івано-Франківської області;  

- Удосконалення механізму управління структурними змінами зайнятості 

населення: регіональний аспект;  

- Модернізація людського капіталу як фактор стимулювання розвитку 

інноваційних економічних систем; 

- Тенденції розвитку регіонального ринку праці на територіальному та 

галузевому рівні; 

- Види та джерела конкурентних переваг туристичних інтернет-порталів 

Івано-Франківської області та перспективи створення нового туристичного веб-

сайту; 

- Capital investments of agricultural producers in the globalization conditions; 

- Зарубіжний досвід регулювання зайнятості;  

- Трудові ресурси підприємств у структурі зайнятості; 

- Напрями модернізації соціально-трудових відносин;  

- Специфіка стратегічного менеджменту туристичного підприємства; 

- Телеком’ютинг (телеробота) як один із альтернативних напрямів 

удосконалення структури зайнятості; 

Участь у науково-практичних конференціях: Проблеми, напрями і механізм 

забезпечення сталого розвитку суб’єктів національної економіки; Сталий 

розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях; 

Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень; Сталий розвиток 

підприємств, регіонів, країн; Економіка і управління: досягнення та перспективи; 

Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в Україні; Соціально-економічний 

розвиток і якість життя населення регіону; Актуальні проблеми розвитку 

підприємств в умовах нестабільної економіки; Ефективні моделі управління в 

сучасних умовах: теорія і практика; International Scientific-Practical Conference 

Economic Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global 

world; Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст.: 

перспективи нової парадигми; Перспективні форми організації господарської 

діяльності на селі; Сучасний рух науки; Актуальні проблеми соціально-

економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції; Tourism of 

the XXI century: Global challenges and civilization values; Актуальні проблеми 

розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та глобалізаційних 

процесів; 

 Викладає дисципліни:  

«Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Теорія організацій», 

«Стратегічне управління та управління інноваціями», «Креативне управління». 
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Петрівна 

Народилась 30 січня 1986 року в 

місті Івано-Франківськ, українка. 

1993-2003 рр. – навчання у ЗОШ 

№14. 

Біографія 

Трудова діяльність 

2008-2010 рр. – інженер кафедри фінансів та банківської справи, асистент 
кафедри за сумісництвом ПВНЗ “Галицька академія”; 
2010-2016 рр. – асистент кафедри фінансів та обліку ПВНЗ “Галицька 
академія”; 
З квітня 2017 р. – провідний інженер Центру міжнародної освіти Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу; 
З вересня 2017 р. – викладачка економічних дисциплін Івано-Франківського 
коледжу Львівського національного аграрного університету за 
сумісництвом. 
1998 р лаборант кабінету рослинництва з педагогічним навантаженням в 
Івано-Франківському аграрному коледжі. 
2002 р начальник дільниці рослинництва - агроном ДП “Ямниця” ПАТ Івано-
Франківськцемент. 
З 2017 р. викладачка Івано-Франківського коледжу ЛНАУ за сумісництвом.  
 

Освіта 

2003-2008 рр. навчання в ПВНЗ «Галицька академія» за 
спеціальністю “Банківська справа”; 
2008-2009 рр. навчання в магістратурі ПВНЗ «Галицька академія» 
за спеціальністю “Фінанси”; 
2010-2014 рр. навчання в аспірантурі ДВНЗ “Прикарпатський 
національний університет ім. В. Стефаника” за напрямом 08.00.07 
– “Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика” 
(без відриву від виробництва). 
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