
РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.154.003 ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів прийняла рішення 

про присудження ступеня доктора філософії Ключник Лілії Василівні з галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» на підставі прилюдного захисту 

дисертації «Формування та використання інвестиційного потенціалу домашніх 

господарств» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

«15» грудня 2021 року. 

Ключник Лілія Василівна, 1977 року народження, громадянка України, 

освіта вища: у 1999 році закінчила Національний університет імені І. Франка за 

спеціальністю - облік і аудит, присвоєно кваліфікацію спеціаліста економіст. Є 

провідним інженером ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. 

Долішнього НАН України». 

Дисертацію виконано у ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. 

Долішнього НАН України», м. Львів. 

Науковий керівник - Давимука Степан Антонович, доктор економічних 

наук, професор, Заслужений економіст України, провідний науковий 

співробітник відділу регіональної фінансової політики ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». 

Здобувач має 32 наукові публікації за темою дисертації, з них 2 колективні 

монографії, 1 стаття - у періодичному науковому виданні іншої держави, 18 

статей - у фахових виданнях України (з них - 1 у Scopus), 12 публікації - за 

матеріалами міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, 

у тому числі: 

1. Kluchnyk L., Davymuka S. Savings and migration capital of households: 

world experience and domestic realities. Economic and Regional Studies. 



2020. №14 (2). Р. 170-187. 

2. Ключник Л. В., Давимука С. А. Активи домашніх господарств у 

формуванні інвестиційного потенціалу України в умовах соціально- 

економічної нестабільності. Регіональна економіка. Львів, 2020. №2 (96). 

С.85-93. 

3. Ключник Л. В. Напрямки та форми трансформації заощаджень 

домогосподарств в інвестиційні ресурси для потреб національної 

економіки. Економічні науки: [зб. наук, пр.] / Луцький національний 

технічний університет;, редкол.: 3. В. Герасимчук (відп. ред.). Луцьк, 

2016. Вип. 13 (49). Ч. 2. (Серія «Облік і фінанси»). С. 119-126. 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради: 

Мельник М. І., д.е.н., професор, ДУ «Інститут регіональних досліджень 

імені М. І. Долішнього НАН України», завідувач відділу просторового розвитку. 

Шульц С. Л., д.е.н., професор, ДУ «Інститут регіональних досліджень 

імені М. І. Долішнього НАН України», завідувач відділу регіональної 

економічної політики. 

Дуб А. Р., к.е.н., доцент, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. 

Долішнього НАН України», старший науковий співробітник відділу 

регіональної фінансової політики. 

Копилюк О. І., д.е.н., професор, Львівський торговельно-економічний 

університет, завідувач кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської 

справи та страхового бізнесу. 

Пшик Б. L, д.е.н., професор, Університет банківської справи, завідувач 

кафедри фінансового консалтингу та банківництва. 

 



 

 

 
 

 

 

 


