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ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

м. Тернопіль 
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· Про утворення разової спеціалізовацої вчщ1ої ради
для присудже!fНЯ ступеня доктора філософії

. . 
. . 

. . . . . . 

№ С/1/0 

Відповідно до п.17 «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 
рішення разової спеціалізованої вченої ради_ закладу вищої освіти,. наукової установи про 
присудження ступеня доктора філософії»,_ затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 січня 2022 р. №44, та на підставі рішення Вченої ради ЗУНУ від 09 листопада 
2022року 

НАКАЗУЮ:. 

1. Утворити разову спеціалізовану вчену радуДФ 58.082:024 з правом прийняття до
_ розгляду та проведення захисту дисертації на здобуrгя - ступеня доктора філософії з - галузі -
- знань 07 «Управління та адмініструванню) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування» Гузели Ірини Анатоліївни. 

2. Затвердити · склад разової _ спеціалізованої вченої ради ДФ 58.082.024 для
проведення захисту_- дисертаційної роботи Гузели Ірини Анатоліївни на здобуття ступеня 
доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування»: 

Горин Володимир Петрович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 
фінансів ім. С.І. Юрія Західноукраїнського національного університету ---'-- голова ради; 

_ _ ·         Спасів · Наталія  Ярославівна,  докторка   економічних   наук,  доцентка,   професорка  
кафедри фінансових технологій та банківського· бізнесу.Західноукраїнського національного 
університету .:.._ рецензентка; 

Луцик Анатолій Ігорович, кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри 
фінансів ім. CJ. Юрія Західноукраїнського націоцального університету - рецензент; 

- Шірінян Лада Василівна, докторка економічних наук, професорка, завщувачка
кафедри фінансів Національного університету харчових техіюло'гій - опонентка; 
- . Яворська Тетяна Василівна, докторка економічних наук, професорка, професорка
кафедри - банківського _ і страхового бізнесу Львівського національного університету імені
Івана Франка - опонентка.
- - 3. Контроль за виконання аного наказу покласти на проректора з наукової роботи

.Зеновія-Михайла злдо�;ФІсно О

Ректор -_ и Андрій КРИСОВАТИЙ 

ПРО_ЄКТ НАКАЗУ ВНОСИТЬ: 

Керуюча справами спеціалізованих вчених рад - Ольга КОСІНСЬКА 

ПОГОДЖЕНО: 
Проректор з науко:іюїроботи Зеновій-Михайло ЗАДОРОЖНИЙ 




