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(Кафедра ТПЕ: Підсекція ІV«Соціально-економічний стан України в умовах війни») 

Організація студентських науково-технічних конференцій (СНТК) давно займає 

помітне місце в науковому житті сучасної молоді. Адже збір юнаків та дівчат разом для 

представлення доповідей з наступним їх обговоренням (від лат. confercio «збирати в 

одне місце») є вигідною формою організації учбового процесу. З одного боку, це 

можливість розказати про свою наукову роботу, з іншого - дізнатися про  досягнення 

інших, познайомитися з колегами, визначити подальший шлях своїх досліджень. 

Конференція – один з кращих способів наукової комунікації студентів між собою та 

суспільством задля знаходження рішень актуальних задач наукової, державної і 

суспільної значимості. Це механізм представлення, передачі, отримання наукової 

інформації. Це умова формування і розвитку особистості молодого вченого. Водночас, 

це шанс професійного зростання самих викладачів, шліфування педагогічної 

майстерності і такту, розширення навиків пошукової роботи. Саме у такому контексті в 

Інституті адміністрування та післядипломної освіти НУ «Львівська політехніка» 

організовано поведення ювілейної 80-ї студентської науково-технічної конфренції 

«Публічне управління та адміністрування» (Розпорядження директора ННІ АПО №10-

82 від 10 жовтня 2022 року). На кафедрі теоретичної та прикладної економіки ІАПО 

працювало дві підсекції: Проблеми вдосконалення конкурентних відносин учасників 

публічно-приватної взаємодії (голова - д.е.н., проф. Поплавська Ж.В.) та «Соціально-

економічні аспекти розвитку України в умовах воєнного стану» (голова - д.е.н., проф. 

Садова У.Я.).  Науково-досліддний центр «ДЕМОС» кафедри ТПЕ долучився до роботи 

80-ї студентської науково-технічної конференції в рамках обидвох засідань підсекції 

«Соціально-економічний стан України в умовах війни» (19 та 20 жовтня 2022 року).  

  
У перший день доповідачами виступили студенти старших курсів. Незважаючи 

на складну безпекову ситуацію й вимушену перерву у роботі через сигнал сирени, 

присутнім вдалося обговорити низку болючих тем стійкості українського суспільства та 



бізнесу в умовах війни (українська інфраструктура вже нині зазнала збитків на суму 

майже на 130 млрд доларів США, бізнес втратив активів на суму близько 10 млрд 

доларів США1), проблем людських втрат (як фізичних, так і через вимушені міграційні 

переміщення населення), ризиків та перспектив просторового розвитку України та інші 

питання. 

З особливим інтересом присутні вислухали доповідь на тему «Веб-портал як засіб 

популяризації діяльності закладів ЗВО і ЗПТО регіону (на прикладі Львівської області)», 

яку виголосив магістр економіки Ростислав Малинич (група ЕКСЕі-11, кер. д.е.н., 

проф. У.Я.Садова). Як учасник проекту регіонального розвитку «Моніторинг реалізації 

інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону:соціальне 

партнерство, державне і регіоналтне замовлення», що виконувався в рамках 

секторальної підтримки ЄС на замовдення ЛОДА членами команди НДЦ «ДЕМОС», він 

не просто нагадав присутнім про цілі і результати цієї роботи, але й наголосив, що в 

умовах війни підвищення якості та ефективності підготовки кадрів у ЗВО та ЗПТО є 

новою задачею. Адже дія чинників, які з’явилися після 24 лютого 2022 року, стала більш 

непередбачуваною, вплив на працевлаштування молоді - більш фрагментарним 

(мобілізація, евакуація і т.п.). Взаємодія ЗВО та ЗПТО з інститутами влади та бізнесу 

перейшла на засади економіки воєного стану. У цих умовах цифрові технології дуже 

оперативно та якісно дозволили підтримувати комунікацію учасників територіальних 

суспільних систем. Водночас, без подальшої підтримки таких розробок, зокрема, Веб-

порталу як засобу популяризації діяльності закладів ЗВО та ЗПТО, не буде забезпечена 

спадковість використання наукових ідей молоді у майбутньому. 

  
 Окремим блоком слід виділити виступи студентів, наукові роботи яких були 

підготовлені під фаховим керівництвом к.е.н., асист. Ольги Іванівни Корицької.  

Зокрема, це доповіді  Білич Вероніки на тему «Ринок 

зерна в Україні: тенденції розвитку та нові реалії в 

умовах воєнних дій» (студ. гр. ЕБ-11), Борейко 

Христини на тему «Депортація українських дітей під 

час російсько-української війни» (студ. гр. ОП-11), 

Вахняк Ольги на тему «Волонтерство в Україні в 

умовах війни» (студ. гр. МЕ-12), Лазорко Софії на тему 

«Українська економіка під час війни. Шляхи її 

відновлення» (студ. гр. МК-12), Лопачук Ольги на тему 

«Тенденції неповернення біженців в Україну» (студ. гр. ЕВ-21). Усіх вирізняло бажання 

і вміння чітко окреслити актуальність піднятої проблеми, методи дослідження і головне 

результати проведеної роботи. Вероніка Білич продемонструвала з допомогою методів 

статистики стан та чинники звуження  ринку зерна в Україні, а також ризики, які можуть 

 
1 Майже на $130 млрд: названо суму збитків інфраструктурі України від війни з РФ. Фокус 21 жовтня 2022 

р. - URL.: https://focus.ua/uk/ukraine/533878-pochti-na-130-mlrd-nazvana-summa-ushcherba-infrastrukture-

ukrainy-ot-voyny-s-rf 

https://focus.ua/uk/ukraine/533878-pochti-na-130-mlrd-nazvana-summa-ushcherba-infrastrukture-ukrainy-ot-voyny-s-rf
https://focus.ua/uk/ukraine/533878-pochti-na-130-mlrd-nazvana-summa-ushcherba-infrastrukture-ukrainy-ot-voyny-s-rf


супроводжувати відновлення цього ринку у майбутньому. Христина Борейко вказала на 

жахливі дані про депортацію українського населення, зокрема, дітей, підлітків та молоді 

з окупованих териорій, розказала про складнощі їх повернення на Батьківщину 

(розірвання дипломатичних відносин між країнами, розмитість обліку та статистики, 

зміна даних дитини усиновлювачами).  

  

  

  

  
 

У перший день роботи підсекції усі члени комісії відзначили професійність 

проведення та представлення результатів наукового дослідження Олею Лопачук. 

Студентка з допомогою Google Форми (програмного забезпечення для адміністрування 



опитування, що входить до складу безкоштовного вебпакету Google Docs Editors, 

пропонованого Google) провела дуже цікаве опитування серед біженців з України щодо 

їх мотиваційних настроїв неповернення додому після завершення війни, а також вказала 

на низку проблем втрати людського капіталу у державі.   

 
Другий день роботи підсекції став не менш насиченим на відкриття юних 

талантів. Наукові роботи, які були підготовлені під керівництвом д.е.н., проф. Садової 

У.Я., д.е.н., доц. Степури Т.М., теж залишили хороше враження про студентські наукові 

роботи. Логічно, що усі теми мали відбиток війни. Йдеться про дослідження 

Устрицького Назарія на тему «Новітні фактори просторового позвитку України» (студ. 

гр. МК-15), Папроцької Вікторії на тему «Динаміка інфляційних процесів в Україні: 

фактор війни» (студ. гр. МК-15), Бончик Катерини на тему «Піраміда Маслоу для 

українця в умовах війни: стан і перспективи» (студ. гр. МК-15), Сенів Ліліани на тему 

«Проблеми втрати людських ресурсів України в умовах війни: демографічний і 

соціально -економічний аспект» (студ. гр. МК-15), Курило Софії на тему «Компанії, які 

не вийшли з ринку росії: морально-економічний аспект» (студ. гр. МК-15),  Нудик Юлії 

на тему «Перспективи водневої економіки в Україні в контексті соціально-екологічної 

відповідальності» (студ.гр ЕКЕБ-11). 

Ніхто з виступаючих не залишив учасників засідання байдужим. Жвавий тон 

роботі задав виступ Назара Устрицького, який наголосив, що «дослідження сукупності 

факторів просторового розвитку України покликане допомагати обгрунтуванню 

пріорітетних напрямів і механізмів просторового розвитку соціально-економічних 

систем різних рівнів, розробці рекомендацій щодо підтримки розвитку депресивних 

регіонів, стимулюванню перспективних форм просторової організації бізнесу, 

складанню дорожніх карт, стратегій, програм науково-технічного, інноваціного, 

соціально-економічного розвитку територій тощо. В умовах війни усі вони діють 

хаотично. Водночас, є й такі, що мають деструктивний вплив. І це - геополітика».  

 

  



  
  

Високу планку в Назара органічно перейняла Вікторія Папроцька, яка зуміла не 

тільки підняти складну інфляційну тему сьогодення української економіки, але й 

провести власне 

опитування з допомогою 

Google Форми студентів 

першого курсу НУ 

«Львівська політехніка» 

(економістів) на предмет 

їх обізнаності в питаннях 

рівня інфляції в Україні, 

заходів уряду щодо 

врегулювання ситуації, а 

також вивчення впливу 

інфляції на якість життя 

молоді. Катерина Бончик 

сміливо представила своє бачення руху піраміди Маслоу для українця в реаліях викликів 

війни. Лілана Сенів зупинилася на гострій проблемі втрати людських ресурсів України 

– головного і найціннішого скарбу нашого народу. Відрадно, що предствлені 

дослідження дали поштовх до їх поглиблення з використанням нових баз даних і 

обговорення в НДЦ «ДЕМОС».  

 

 
 



  
Загалом, робота підсекції «Соціально-економічні аспекти розвитку України в 

умовах воєнного стану» показала, що сучасна студентська молодь дуже вболіває за долю 

України. Відрадно, що студенти мали змогу представити результати досліджень перед 

поважним керівництвом та членами кафедри ТПЕ – в особі завідувача кафедри д.е.н., 

проф. Поплавської Ж.В., к.е.н, доц. Комаринець С.О., к.е.н., доц. Михальчишин Н.Л., 

к.е.н., доц. Гошовськаї О.В., к.е.н., доц. Скорик Г.І., к.е.н., доц. Пушак Г.І. та ін.  

Переможницями підсекції ІV«Соціально-економічний стан України в умовах 

війни» стали Лопачук Ольга (науковий керівник – Корицька О.І.) та Папроцька Віта 

(Науковий керівник – Садова У.Я.). Бажаємо дівчатам потужної наукової роботи та 

цікавих подальших досліджень! 

 

                  
 

На прощання тепло прозвучали слова д.е.н., проф. Ж.В.Поплавської, яка 

подякувала усім, хто працював над організацією заходу. Професор наголосила, що 

«захоплена молоддю, яка у таких складних умовах, у таких обставинах, майже при 

свічці, все одно працює, знаходить цікаві теми, розробляє їх, бачить перспективи не 

тільки для своїх подальших пошуків, а оптимістично дивитеся у майбутнє! І це означає, 

що у нас усе буде добре! Я вам щиро вдячна і вдячна усім, хто взяв участь у роботі». 

 

 

 

 


