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Електронне наукове фахове видання 
Соціально-економічні проблеми і держава 

Постановою № 2-05/1 президії ВАК України від 26 січня 2011 року журнал внесено до Переліку електронних наукових фахових видань 
Постановою № 241 від 09.03.2016 журнал пройшов перереєстрацію та внесений до Переліку електронних наукових фахових видань України 

Наказом № 886 Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України та присвоєно категорію «Б» 

Випуск 1 (22), Липень, 2020 

ISSN 2223-3822 
DOI: 10.33108/sepd2020.01 

Заснований у 2008 році Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя та 
Академією соціального управління 

Виходить двічі на рік 
Журнал у 2011 році зареєстровано в Міжнародному центрі 

періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) 

Редколегія 
Андрушків Богдан Миколайович, президент видання, президент Академією соціального управління, доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри управління інноваційно діяльністю та сферою послуг, Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя, заслужений діяч науки і техніки України, Україна; 
 
Мариненко Наталія Юріївна – головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та 
фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Україна; 
 
Diana Rokita-Poskart – Ph.D., Faculty of Economics and Management,  Opole University of Technology, Poland; 
Brygida Klemens – Ph.D., Faculty of Economics and Management,  Opole University of Technology, Poland; 
Emira Kozarević – Ph.D., Full Professor, Faculty of Economics, University of Tuzla , Bosnia and Herzegovina; 
Safet Kozarević – Ph.D., Full Professor, Faculty of Economics, University of Tuzla , Bosnia and Herzegovina; 
Бойко Маргарита Григорівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу 
Київського національного торговельно-економічного університету, Україна; 
Вівчар Оксана Іванівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та 
фінансових розслідувань, юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету, Україна; 
Головкова Людмила Степанівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки 
Дніпровського національного університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна; 
Грозний Ігор Сергійович - доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом і маркетингу 
Запорізького національного університету, Україна; 
Луцяк Віталій Васильович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та аграрного бізнесу 
Вінницького національного аграрного університету, Україна; 
Мостенська Тетяна Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, адміністративного менеджменту 
та зовнішньоекономічної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України, Україна; 
Рогатинський Роман Михайлович – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Тернопільського 
національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна; 
Співак Сергій Михайлович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Україна; 
Струтинська Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя, Україна; 
Тарасюк Галина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, декан факультет бізнесу та сфери обслуговування 
Державного університет «Житомирська політехніка», Україна; 
Череп Алла Василівна – доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізький національний 
університет,  Україна; 
Язлюк Борис Олегович – доктор економічних наук, професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту 
Тернопільського національного економічного університету, Україна; 
Якимишин Лілія Ярославівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри промислового маркетингу 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Україна; 
 
Шерстюк Роман Петрович – відповідальний секретар видання, доктор економічних наук, доцент кафедри управління 
інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 
Україна; 
Оксентюк Роман Андрійович – технічний секретар видання, кандидат економічних наук, Україна. 
 

 

ЗАСНОВНИКИ: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)  
ВИДАВЕЦЬ: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна) 

Адреса редакційної колегії: 
Відповідальному секретареві редколегії журналу «Соціально-економічні проблеми і держава» Шерстюку Роману Петровичу Тернопільський 

національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: seps.tntu@gmail.com; 
Internet: http://sepd.tntu.edu.ua, тел. +38(0352) 51-97-00 (тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер 4032) 

Рекомендовано до публікації Вченою радою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 
(протокол № 8 від 23 червня 2020 року) та засіданням президії Академії соціального управління (протокол № 18 від 24 червня 2020 року) 

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори статей. 
Висловлені у цих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не покладають на неї ніяких зобов’язань. 

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution - (CC-BY) 4.0. http//creativecommons. org/licenses/by/4.0/ 
 

 

mailto:seps.tntu@gmail.com
http://sepd.tntu.edu.ua/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

