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ОСВІТА 

Базова освіта 

2003-2006 р.р. 

ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М. 

П. Сая  Спеціальність: «Бухгалтерський облік». 

2006-2009 р.р. 

Полтавський університет споживчої кооперації України 

Магістр зі спеціальності «Облік і аудит». 

2018 - 2021 р.р. 

Львівський торговельно-економічний університету, на здобуття вищої 

освіти вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (доктора філософії) 

за спеціальністю 051 за темою «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ СЕКТОРА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»  

Спеціальність 051 – економіка. 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ФІЛОСОФІЯ 

Знання — як і небеса — належать усім. Жоден учитель не має права приховувати їх від будь-кого, хто 

про них просить. Викладання — мистецтво віддавати. 

   Абрахам Джошуа Гешель (єврейський філософ) 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 

Науково-методичний 

доробок 

1 зарубіжна колективна монографія, 1 стаття у періодичних наукових 

виданнях інших держав, які входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку та/або ЄС, 6 статей у наукових фахових 

виданнях (у тому числі 5 – у виданнях, внесених до реєстру міжнародних 

наукометричних баз даних), 10 публікацій за матеріалами конференцій та 

1 стаття у інших виданнях; 

публікації тез та участь в наукових міжнародних та вітчизняних 

конференціях;  

публікація статей в колективних монографіях; 

розроблені методичні рекомендації та конспекти лекцій в електронному 

вигляді; (Додаток 1) 

Основні навчальні 

дисципліни 

«Казначейська справа», «Бюджетна система»,  «Інформаційні системи і 

технології в фінансово-кредитних установах»,  

«Інформаційні системи і технології в обліку», «Облік в комерційних 

банках», «Облік в бюджетних установах», 

«Економічний аналіз» 

mailto:shtectania@ukr.net


Напрямок наукових 

інтересів 

Тема: «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СЕКТОРА 

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»  

Відомості про 

підвищення кваліфікації 

1.Захист дисертації 24.04.2021 року, на тему «Державне регулювання розвитку 

сектора цифрової економіки України» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 051 «Економіка» в Львівському торговельно-

економічному університеті. 

2.Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 

за акредитованою спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997/01847-19 від 25.10.2019 

року (150 год). 

3.Сертифікат про підвищення кваліфікації за акредитованою спеціальністю 011 

«Освітні, педагогічні науки» № ПК 01597997/00016-2020 (45 год.) 

4. 24 hours participation (0,8 ESTS credits). The 7th International scientific and practical 

conference “World science: problems, prospects and innovations” (March 24-26, 2021) 

Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. Р 802-808. 

5. 24 hours participation (0,8 ESTS credits). The 5th International scientific and practical 

conference “European scientific discussions” (March 28-30, 2021) Potere della ragione 

Editore, Rome, Italy. 2021. Р 628-634. 

6. 24 hours participation (0,8 ESTS credits). Дубровський С. С., Ткаченко І. П., 

Штець Т. Ф.The 9 th International scientific and practical conference “Science and 

education: problems, prospects and innovations” (May 26-28, 2021) CPN Publishing 

Group, Kyoto, Japan. 2021.Р. 276-286. 

Нагороди та відзнаки 
Звання «Молода людина року» в номінації «Молодий науковець року» в 

2021 році від Кропивницької міської ради. 

Участь у професійних 

об’єднаннях 

Є членом «Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України» 

(членство №5111) 

 

  



Додаток 1 

Статті у періодичних 

наукових виданнях 

інших держав, які 

входять до Організації 

економічного 

співробітництва та 

розвитку та/або ЄС 

Shtets T., Lupak R., Vasyltsiv T., General aspects of state policy for the 

digital transformation of the national economy. Internetional 

independent scientific journal (Польща). 2020. № 19. 94-100 

наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до переліку 

наукових фахових видань 

України; 

1.Штець Т. Ф. Визначення структурно-функціональних компонент 

сектора цифрової економіки України. Сталий розвиток економіки. 

2019. № 2 (43). С. 26-31 (0,4 д.а.). 

2.Штець Т. Ф., Лупак Р. Л. Стратегічне програмування державної 

політики цифровізації реального сектору економіки України. 

Економіка та держава . 2020. № 1. С. 33-39. (0,9/0,5 д.а; авторський 

внесок – розроблення структури Програми цифровізації реального 

сектора економіки України). 

3. Штець Т. Ф., Лупак Р. Л., Пришляк О. П. Інституціональні 

аспекти державного регулювання розвитку цифрової економіки 

України. Бізнес-Інформ . 2020. № 1. С. 271-277 (0,6/0,3 д.а; 

авторський внесок – обґрунтування структури інструментів 

формування інституціонального забезпечення розвитку сектора 

цифрової економіки України). 

4. Штець Т. Ф. Світовий досвід впровадження механізмів 

державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки. 

Вчені записки Університету «Крок» . 2019. Вип. № 1 (53). С. 84-89 

(0,5 д.а). 

5. Штець Т. Ф. Дослідження концептуальних характеристик 

сектора цифрової економіки. Бізнес-Інформ . 2019. № 3. С. 91-95 

(0,35 д.а.). 

6. Штець Т. Ф., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Обґрунтування 

стратегічних напрямів, цілей та заходів державної політики 

реалізації потенціалу ІТ-сектору економіки України. Торгівля і 

підприємництво . 2018. Вип. 23. С. 56-63 (0,6/0,3 д.а; авторський 

внесок – обґрунтування заходів цифровізації у секторі ІТ України). 

 наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника 

або монографії; 

1. Shtets T., Lupak R. Strategic priorities for the development policy of 

the digital economy of the state. Innovation in the modern world : 

monograph.  Poitiers (France), Frankfurt (Germany), Los Angeles 

(U.S.) : Association 1901 «SEPIKE», 2020. Р. 80-85. (0,9/0,5 д.а.; 

авторський внесок – формування системи стратегічних 

пріоритетів державної політики розвитку сектора цифрової 

економіки України). 

2.Socio-economic and management concepts: collective monograph / 

Krupelnytska І., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : 

Primedia eLaunch, 2021. 660 р. Available at : DOI- 

10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III 

Section 6. Economy of management and adminisration of  radio 

technology 

6.2. Облікова політика як фактор управління доходами і 

фінансовими результатами діяльності підприємства. Ткаченко 

І.П., Ніколаєва С.П., Буткевич О.В., Гора А.В., Штець Т.Ф. С. 315 

- 322. 

 

 


