
 

  

 

 

ПРО АВТОРІВ 
 

ПАРТИН ГАЛИНА ОСТАПІВНА 
Кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів Наці-

онального університету „Львівська політехніка”. Вищу освіту здобула в  
1979 році, закінчивши Львівський політехнічний інститут з відзнакою. 

У 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук. Вчене звання доцента кафедри економіки, 
фінансів та обліку отримала  у 1997 р., професора – у 2011 р. 

Педагогічний стаж Галини Остапівни 35 років. За цей час вона 
написала та видала (одноосібно чи у співавторстві) близько 300 наукових праць 
з проблем вдосконалення обліку, планування, бюджетування та фінансового 
забезпечення діяльності суб’єктів господарювання ( зокрема 6 монографій,  
3 підручники та 27 навчальних посібників, а також понад 40 науково-
методичних праць).  

За значні досягнення в навчальній і науковій роботі Галину Остапівну 
нагороджено Нагрудним знаком “Відмінник освіти України” та Почесними 
грамотами від Львівської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти 
і науки України, Львівського Національного банку України, Львівської 
обласної державної адміністрації, Федерації професійних бухгалтерів і 
аудиторів України.  

Наукові інтереси охоплюють питання підвищення ефективності 
діяльності підприємств на основі управління витратами та оптимізації 
взаємовідносин з групами економічного впливу. 

 
  

 
 

 

ЗАГОРОДНІЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 
Кандидат економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти 

України, Відмінник освіти України, лауреат премії ім. Івана Огієнка в галузі 
освіти.  

Вищу освіту здобув у 1979 році, закінчивши з відзнакою Львівський 
політехнічний інститут. У 1987 році під час навчання в аспірантурі захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, у 1990 
р. отримав звання доцента, у 2006 р. – професора. 

Педагогічний стаж Анатолія Григоровича – понад 38 років. За цей час 
він написав та видав (одноосібно чи у співавторстві) 24 монографії,  
4 підручники, 36 навчальних посібників, низку енциклопедій, термінологічних 
словників, понад 500 наукових статей та понад 100 методичних розробок та 
конспектів лекцій.  

Наукові інтереси охоплюють проблеми фінансово-економічних 
відносин суб’єктів підприємства, обліково-аналітичного забезпечення системи 
менеджменту підприємства, податкового планування. 
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ВОСКРЕСЕНСЬКА ТЕТЯНА ІГОРІВНА 
Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу 

Національного університету “Львівська політехніка “ 
Вищу освіту здобула в 2005 році, закінчивши Національний 

університет “Львівська політехніка” з відзнакою. 
У 2008 р. отримала сертифікат CAP. 
Впродовж 2007–2010 рр. навчалася в аспірантурі Львівської 

політехніки за спеціальністю 8.00.04 – економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2011 успішно захистила 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на 
тему “Формування систем діагностування витрат машинобудівних 
підприємств”. 

У 2012 р. пройшла курси підвищення кваліфікації з використанням 
системи електронного документообігу “M.E.Doc”. 

Загальний стаж роботи понад 11 років, педагогічний – понад 8 років. 
Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін: “Управлінський облік”, 
“Економічний аналіз”, “Бухгалтерський облік”.  

 Опублікувала (одноосібно чи у співавторстві) понад 60 праць, зокрема 
41 наукового (25 статей, 16 тез доповідей) та понад 20 навчально-методичного 
характеру, 1 посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, 1 підручник, 1 практикум. Є співавтором розміщених у віртуальному 
середовищі комплексів з 4 дисциплін.  

Наукові інтереси охоплюють проблеми обліку, аналізу та контролю 
витрат економічних суб’єктів.  
 

  
 
 

 

 

ЯСІНСЬКА АЛЛА ІВАНІВНА 
Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу Націо-

нального університету “Львівська політехніка”. Вищу освіту здобула в 1999 р., 
закінчивши Державний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю 
“Облік і аудит”. 

У 2005 році вступила до аспірантури Національного університету “Львівська 
політехніка” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 
(машинобудування та приладобудування). У травні 2010 року захистила дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Системно-
орієнтоване управління витратами машинобудівного підприємства”. 

Педагогічний стаж понад 10 років. Проводить лекційні та практичні заняття 
з дисциплін “Управлінський облік”, “Економіка програмної інженерії””. Опуб-
лікувала (одноосібно чи у співавторстві) понад 60 праць, зокрема 60 наукового 
(20 статей, 40 тез доповідей) та 32 навчально-методичного характеру, 2 навчальні 
посібники з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,  
1 підручник, 1 практикум, 1 монографію, 2 колективні монографії. Є співавтором 
розміщених у віртуальному середовищі комплексів з 5 навчальних  дисциплін.  

Сфера наукових інтересів охоплює питання, пов’язані з обліком, 
контролем та аналізом витрат у системі управління підприємством. 
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