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КВАЛІФІКАЦІЯ
Національний університет харчових технологій, м. Київ, 2012 рік.
Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності) на тему «Формування інноваційної політики підприємств спиртової промисловості».
Науковий керівник: д.е.н., проф. Говорушко Т.А.
Вчене звання доцента по кафедрі фінансів: Національний університет харчових технологій:
2014 рік.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
2017 рік – стажування на ТОВ «Турбобосс».
2017 рік – проходження сертифікованих курсів з використання прикладного рішення «1С :
Бухгалтерія 8 для України» Редакція 2.0., ТОВ «Проком».
2017 рік – проходження сертифікованих курсів з використання прикладного рішення «1С :
Управління торгівлею для України» Редакція 3.1., ТОВ «Проком».
2018 рік – отримано сертифікат «1С : Професіонал» на знання можливостей та особливостей
застосування типової конфігурації «Управління торгівлею для України» системи програм «1С :
Підприємство 8».
ДОСВІД РОБОТИ
1. Назва компанії: Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Посада: доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Період роботи: з 03.01.2017 року – понині.
Обов’язки: проведення лекційних і практичних занять (дисципліни «Антикризове управління
підприємством», «Управління вартістю підприємства», «Економічна діагностика підприємства»),
проведення лабораторних занять з дисципліни «Моделювання фінансово-господарської
діяльності підприємства» на базі Центру бізнес-тренінгу КНТЕУ, проведення лекційних та
практичних занять за МВА-програмою ІВК КНТЕУ (дисципліни «Антикризове управління
підприємством», «Управління вартістю підприємства»), написання методичних рекомендацій,
наукових статей, участь у наукових конференціях.
Досягнення: подяка від ректора (2018 рік) за особистий внесок у розвиток науки,
забезпечення високого індексу цитування, публікацію статей у наукометричних базах даних
Scopus та Web of Science, забезпечення інтеграції науки у світовий освітянський простір через
міжнародні проекти та програми
2. Назва компанії: Національний університет харчових технологій, Київ
Посада: доцент кафедри фінансів
Період роботи: 01.09.2004 – 12.2016 роки
Обов’язки: проведення лекційних і практичних занять (дисципліни «Банківські операції»,
«Банківська система», «Аналіз банківської діяльності», «Соціальне страхування» «Фінанси»,
«Фінанси підприємства»), написання методичних рекомендацій, наукових статей, підручників і
посібників, участь у наукових конференціях.
Досягнення: За вагомий внесок у розвиток винахідницької діяльності в університеті, високі
показники у науково-педагогічній роботі та професіоналізм отримала у 2015 році Грамоту
Ректора Національного університету харчових технологій.

3. Назва компанії: Управління праці та соціального захисту населення Гайворонської
райдержадміністрації, м. Гайворон, Кіровоградської області
Посада: провідний спеціаліст відділу з контролю та виплати пенсій
Період роботи:1996 – 2004 роки
Досягнення: грамота Гайворонської райдержадміністрації до дня соціальних працівників
СФЕРА НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Фундаментальні і прикладні дослідження в сфері інноваційної політики, антикризового
управління, економічної діагностики та формування економічної безпеки субʼєктів
господарювання.
ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ
Монографії:
1. Лановська Г.І. Методичні підходи до оцінки інноваційної політики підприємств спиртової
промисловості / Г.І. Лановська, Т.А. Говорушко. – К. МВЦ «Медінформ»,2013. – 204 с.
Колективні монографії :
1. Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації глобалізаційних
процесів: монографія. / Т.А. Говорушко, В.П. Мартиненко, А.В. Сілакова, Н.І. Климаш, Г.І.
Лановська та ін. – Львів «Магнолія 2006», 2015. – 264 с.
Підручники і посібники з грифом МОН України:
1. Фінансовий менеджмент. Підручник. / за заг. ред. Говорушко Т.А. / Львів «Магнолія
2006», 2013 (гриф Міністерства освіти і науки України, лист № 1/11-20238 від 23.12.2013) -344 с.
2. Фінанси для фінансистів. Підручник. / за заг. ред. Говорушко Т.А. / К.: «Видавництво
«Центр учбової літератури», 2013 (гриф Міністерства освіти і науки України, лист №1/11-976
від 26.01.12).- 612 с.
3. Бюджетна система. Навчальний посібник. / за заг. ред. Говорушко Т.А. / Львів «Магнолія
2006», 2014 (гриф Міністерства освіти і науки України, лист(№ 1/11-702 від 21.01.2014) - 296 с.
4. Гроші та кредит. Підручник./ за заг. ред. Говорушко Т.А. / Львів «Магнолія 2006», 2014
(гриф Міністерства освіти і науки України, лист(№ 1/11-702 від 21.01.2014) - 399с.
5. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Підручник. / Т.А. Говорушко, А.В.
Сілакова, Г.І. Лановська, Н.І. Климаш, та інші / Львів «Магнолія 2006», 2015. -224 с.
Статті у наукометричних базах Scopus та Web of Science
1. Lanovska H. Integral assessment of business environment security / G. Blakyta, O. Matusova, H.
Lanovska, V. Adamenko // Problems and Perspectives in Management. — 2017. — № 4. — Vol. 15. —
P. 280-292. — Scopus:
https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-inmanagement/issue269/integral-assessment-of-business-environment-security//
Статті у фахових виданнях за період 2009 р. і понині
1. Лановська Г.І. Вплив сировинної бази на розвиток виробництва м’ясопродуктів. / Г. І.
Лановська. // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту №1 – Черкаси,
2009, С.177-186. (фахове видання).
2. Лановська Г.І. Тенденції розвитку сировинної бази та їх вплив на стан виробництво і
споживання м’ясопродуктів. / Г. І. Лановська. // Наукові праці НУХТ №30. – Київ, 2009р., с. 7375. (фахове видання).
3. Лановська Г.І. Взаємодія складових інноваційної політики підприємств. / Г. І. Лановська,
Т.А. Говорушко. // Наукові праці НУХТ №35. – Київ, 2010, с.47-53. (фахове видання).
4. Лановська Г.І. Аналіз фінансових результатів підприємств спиртової промисловості. / Г. І.
Лановська, Т.А. Говорушко. // Агроінком. Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал
№7-9. – Київ, 2011р., с. 99-104. (фахове видання).
5. Лановська Г.І. Методика оцінки результативності інноваційної політики підприємств

спиртової галузі. / Г. І. Лановська // Вісник Житомирського державного технічного університету,
м. Житомир, ЖДТУ, 2011. № 4 (58), с. 248-254. (фахове видання).
6. Лановська Г.І. Інформаційне забезпечення розвитку компанії. / Г. І. Лановська // Вісник
Одеського національного університету ім.. І.І. Мечникова. Серія: Економічні науки. — м. Одеса.:
Видавничий дім «Гельветика», 2013. Том 18. Випуск 1/1.2013 рік. С. 196-198. (фахове видання),
(Index Copernicus (Польща); Google Scholar (США)).
7. Лановська Г.І. Методичні аспекти дослідження фінансового посередництва. / Г. І.
Лановська, І.В. Дем’яненко. // Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал
№12, грудень 2013. – С.15-20. (фахове видання), (Scientific Indexing Services (SIS), Google
Scholar).
8. Лановська Г.І. Інформаційне забезпечення розвитку компанії. / Г. І. Лановська // Вісник
Одеського національного університету ім.. І.І. Мечникова. Серія: Економічні науки. — м. Одеса.:
Видавничий дім «Гельветика», 2013. Том 18. Випуск 1/1.2013 рік. С. 196-198. (фахове видання),
(Index Copernicus (Польща); Google Scholar (США).
9. Лановська Г.І. Інтегральна оцінка інноваційної політики підприємства. Агроінком//
АгроИнКом. – 2013. – № 7–9. (фахове видання), (Index Copernicus (Польща); ResearchBib
(Японія); Google Scholar (США); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
(Україна)).
10. Лановська Г.І. Ключові аспекти укладання договорів при наданні позик на покриття
тимчасових касових розривів місцевих бюджетів. / Г. І. Лановська, М. Казанський. // Вісник
Одеського національного університету ім.. І.І. Мечникова. Серія: Економічні науки. — м. Одеса.:
Видавничий дім «Гельветика», 2013. Том 18. Випуск 4/2.2013 рік. С. 119-123. (фахове видання),
(Index Copernicus (Польща); Google Scholar (США).
11. Лановська Г.І. Інноваційна стратегія в контексті інноваційної політики. / Г.І. Лановська. //
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», випуск
6/2014. – Херсон, 2014. (фахове видання), (Index Copernicus (Польща); Національна бібліотека
України ім. В. І. Вернадського (Україна)).
12. Лановська Г.І. Методичний підхід до оцінювання технічної політики як складової
інноваційної політики підприємства. / Г. І. Лановська. // Формування ринкових відносин в
Україні. – Київ, 2014, № 7-8 (158-159). – С.49-54. (фахове видання), Google Scholar (США))
13. Лановська Г.І. Особливості формування інноваційної політики в сучасних умовах / Г. І.
Лановська. // Вісник Одеського національного університету ім.. І.І. Мечникова. Серія: Економіка.
— м. Одеса.: Видавничий дім «Гельветика», 2014. Том 19. Випуск 2/3.2014 рік. С. 199-202.
(фахове видання), (Index Copernicus (Польща); Google Scholar (США))
14. Лановська Г.І. Ресурсний потенціал банківських установ як основа стабільного
функціонування банківської системи України. / Г. І. Лановська, А.Мельниченко. // Науковий
вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та
світове господарство» Випуск 4. – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015. С. 1720. (фахове видання), (Index Copernicus (Польща); ResearchBib (Японія); Google Scholar (США);
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна)).
15. Лановська Г.І. Особливості антикризового управління в банківському секторі. Вісник
Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 21. Випуск 3. 2016. 148-152 с.
(фахове видання), (Index Copernicus (Польща); Google Scholar (США); ResearchBib (Японія).
16. Лановська Г.І. Кредитні відносини банківських установ з підприємствами як необхідна
умова розширеного відтворення. / Г. І. Лановська, Ю. Стегній. //
Науковий вісник
Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове
господарство. Випуск 10. Частина 1. 2016. С.146-149. (фахове видання) (Index Copernicus
(Польща); ResearchBib (Японія); Google Scholar (США); Національна бібліотека України ім. В. І.
Вернадського (Україна)).
17. Лановська Г.І. Антикризове управління у розвитку малого та середнього бізнесу. / Г. І.

Лановська, Ю. Лях// Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. Випуск 9. –
Мукачево, 2017. – С. 485-490. (фахове видання) (Index Copernicus (Польща).
18. Лановська Г.І. Інноваційна екосистема: сутність та принципи. / Г. І. Лановська // Економіка
та суспільство. Електронне наукове фахове видання. Випуск 11. – Мукачево, 2017. (фахове
видання), (Index Copernicus (Польща).
19. Lanovska H. Integral assessment of the innovation of the enterprise's activity. / H. Lanovska, G.
Blakyta // Herald Kyiv national university of trade and economics. — 2017. — № 6. — Vol. 116. —P.
52-61. 13. (фахове видання),(Index Copernicus (Польща); ResearchBib (Японія); Google Scholar
(США); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна)).
20. Lanovska H. Risk identification: essence and detection methods / H. Lanovska, I. Fedulova //
Mokslinių straipsnių rinkinys. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka public security and public order
2018 (21) Scientific articles. Mykolo Romerio universitetas, Lithuania, Kaunas, 2018.
Статті у інших виданнях за період 2009 і понині :
1. Лановська Г. І. Бізнес-інкубатор в інноваційній екосистемі. / Г.В. Блакита, Г. І. Лановська.
//Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 7 (13). – Yerevan, 2017. – С. 12-18. (закордонне
видання).
2. Лановська Г. І. Матриця взаємодії складових інноваційної політики підприємств. / Г. І.
Лановська // Збірник наукових праць Київського економічного інституту менеджменту
«Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку», м. Київ, 2010 р., с.241-244.
3. Лановська Г. І. Теоретико-методичні аспекти розвитку фінансового посередництва на
фінансовому ринку. Міжнародна конференція «Наука і сучасність: виклики глобалізації».
Збірник наукових праць. (м. Київ, 2013./Центр наукових публікацій, 25 травня 2013 року) с.82-87.
4. Процес формування інноваційної політики підприємства. Міжнародна науково-практична
конференція «Інноваційні економічні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн».
Матеріали міжнародної наукової конференції. (м. Дніпропетровськ, 2013./ДВНЗ «національний
гірничий університет»; ISM Університет менеджменту та економіки (Литва); Університет
Кобленц-6Ландау (Німеччина), 13-14 вересня 2013 року) с.94-97.
5. Formation of entererprises inovation policy as a means of their competitiveness. XXIV
Міжнародний колоквіум Інституту CEDIMES, Київ (Україна) Збірник тез доповідей. — 28
жовтня – 3 листопада 2013 р. — К.: НУХТ, 2013 Нац. ун-т харч. технологій. Секція 1.
Продовольство — діяльність у широкому сенсі (громадський і культурний аспект) – К. : НУХТ,
2013 – С.24.
6. Політика структурних змін як складова інноваційної політики підприємства. Програма і
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економічного та
соціального розвитку підприємств харчової промисловості», 24 – 25 квітня 2014 р. — К.: НУХТ,
2014р. — с. 135-136.
7. Технічна політика – основа інноваційного розвитку підприємства. Програма і матеріали
Міжнародної наукової конференції «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчової
промисловості», 13-17 жовтня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014 р. – с. 826.
8. Тактичні та стратегічні аспекти в процесі формування інноваційної політики підприємства.
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення ефективності
діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», Київ, 19—20 листопада 2014 р.:
Тези доповідей. — К.: НУХТ, 2015. С. 173-176.
9. Маркетинг інновацій у системі інноваційної політики підприємства. Програма і матеріали
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