
Навчально-методична та 
наукова робота 

кафедри економіки 
за 2018-2019 н. р.



В 2018-2019 н. р. кафедра 

здійснювала підготовку:

бакалаврів за напрямами підготовки 

6.030504 “Економіка підприємства”,

6.030503 “Міжнародна економіка”, 

спеціальністю 051 “Економіка” 

спеціалізаціями “Економіка підприємства” 

та “Міжнародна економіка”;

магістрів за спеціальністю 051 

“Економіка” спеціалізаціями “Економіка 

підприємства” та “Міжнародна економіка”
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• Торговельне підприємництво : навчальний

посібник /авторський колектив з участю Міценко

Н. Г. – Одеса : Бондаренко М. О., 2018. - 640 с.
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У 2018-2019 н. р. за участі завідувача 

кафедри видано один навчальний 

посібник:



Розробка дистанційних курсів у 2018-2019 н. р.:

• розроблено дистанційних курсів – 24;

• розроблено дистанційні курси з дисциплін
«Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства» та
«Міжнародні стратегії економічного
розвитку»;

• в електронну бібліотеку ЛТЕУ передано
навчальні посібники та монографії,
підготовлені викладачами кафедри.
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У 2018-2019 н. р. колективом кафедри видано 

18 навчально-методичних розробок обсягом 48,57 д.а.:
Назви курсів Характер методичної розробки Автори 

Обсяги 
д.а. 

Вступ до 
спеціальності 

Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських 
занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового 
контролю знань і вмінь для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня зі спец. 051 «Економіка».  

Міценко Н. Г. 2,2 

Міжнародна 
торгівля 

Методичні вказівки та завдання для семінарських, 
практичних занять і самостійної роботи, поточного та 
підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 
«Економіка» ОПП «Міжнародна економіка», напр. підгот. 
6.030503 «Міжнародна економіка» всіх форм навчання 

Міценко Н. Г. 3,3 

Економіка 
малого 

підприємства 

Методичні вказівки та завдання для семінарських, 
практичних занять і самостійної роботи (з використанням 
програмного забезпечення), поточного та підсумкового 
контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня зі спец. 051 «Економіка» та напр. 
підгот. 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030503 
«Міжнародна економіка» всіх форм навчання.  

Міценко Н. Г. 
Кліпкова О.І. 

4.3 

 

Робоча програма практики з «Економіки підприємства» для 
студентів 2 курсу спец. 051 «Економіка» ОПП «Економіка 
підприємства», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» усіх форм навчання.  

Міценко Н.Г. 
Заярна Н.М. 

0,6 

 

Методичні рекомендації з організації виробничої практики 
для студентів галузі знань 0305 «Економіка та 
підприємництво» напр. підгот.  6.030504 «Економіка 
підприємства», 6.030503 «Міжнародна економіка» денної та 
заочної форм  навчання (ступінь вищої освіти «бакалавр»).  

Міценко Н.Г. 
Заярна Н.М. 

0,8 

 

Методичні вказівки та завдання для підсумкового контролю 
знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня зі спец. «Економіка» за ОПП 
«Міжнародна економіка» та напр. підгот. 6.030503 
«Міжнародна економіка» на комплексному кваліфікаційному 
іспиті з фахових дисциплін.  

Міценко Н.Г., 
Лупак Р.Л., 

Заярна Н.М., 
Городня Т.А. 

6,8 

 

Методичні рекомендації для проходження навчальної 
практики з фахових дисциплін для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0305 
«Економіка та підприємництво» напр. підгот. 6.030503 
«Міжнародна економіка», галузі знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» спец. 051 «Економіка» за ОПП 
«Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання  

Заярна Н.М. 1,2 

 

Методичні рекомендації для проходження тренінгу з 
міжнародної економіки для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня галузі знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» спец. 051 «Економіка» за ОПП 
«Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання 

Заярна Н.М. 1,2 

Економіка 
праці й 

соціально-
трудові 

відносини 

Методичні вказівки та завдання до семінарських, практичних 
занять та самостійної роботи (з використанням програмного 
забезпечення), поточного та підсумкового контролю знань і 
вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня зі спец. 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» та напр. 
підгот. 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030503 
«Міжнародна економіка» всіх форм навчання 

Заярна Н.М. 3,6 
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Управління 
розвитком 

підприємства 

Методичні вказівки та завдання до семінарських, практичних 
занять та самостійної роботи, поточного та підсумкового 
контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня зі спец. 051 «Економіка», 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування», 181 «Харчові 
технології» всіх форм навчання. 

Заярна Н.М. 2,5 

Міжнародна 
економічна 
діяльність 
України 

Методичні вказівки та завдання для семінарських, 
практичних занять і самостійної роботи, поточного та 
підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня для напр. підгот. 
6.030503 «Міжнародна економіка», спец. 051 «Економіка» за 
ОПП «Міжнародна економіка» 

Лупак Р.Л. 3,8 

Економіка 
підприємств 

сфери 
обслугову-

вання 

Методичні вказівки та завдання для семінарських, 
практичних занять і самостійної роботи, поточного та 
підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 241 
«Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» всіх форм 
навчання.  

Лупак Р.Л., 
Городня Т.А. 

5,2 

Економіка 
зарубіжних 

країн 

Методичні вказівки та завдання до семінарських, практичних 
занять та самостійної роботи, поточного та підсумкового 
контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня напр. підгот. 6.030503 «Міжнародна 
економіка» спец. 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна 
економіка» всіх форм навчання. 

Куцик В.І. 
Кліпкова О.І. 

3,2 

Капітал 
підприємства: 
формування та 
використання 

Методичні вказівки та завдання до семінарських, практичних 
занять та самостійної роботи, поточного та підсумкового 
контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня зі спец. 051 «Економіка» та напр. 
підгот. 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 
«Економіка підприємства» всіх форм навчання. 

Куцик В.І. 
Кліпкова О.І. 

1,8 

Економіка і 
організація 
діяльності 
об’єднань 

підприємств 

Методичні вказівки та завдання для семінарських, 
практичних занять та самостійної роботи студентів, тести для 
здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» за спец. 051 
«Економіка» всіх форм навчання 

Куцик В.І. 3,5 

Економіка 
біржової 
торгівлі 

Тестові завдання для поточного і підсумкового контролю 
знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня зі спец. 051 «Економіка» та напр. 
підгот. 6.030503 «Міжнародна економіка». 

Куцик В.І. 0,9 

Економіка 
біржової 
торгівлі 

Методичні вказівки та завдання самостійної роботи, 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі 
спец. 051 «Економіка» та напр. підгот. 6.030503 
«Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка 
підприємства». 

Куцик В.І. 1,2 

Економіка 
біржової 
торгівлі 

Методичні вказівки та завдання до семінарських та 
практичних занять, поточного та підсумкового контролю 
знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня зі спец. 051 «Економіка» та напр. 
підгот. 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 
«Економіка підприємства». 

Куцик В.І. 2,2 

 



Укладені угоди з базами практики:

ДП «Львівський державний ювелірний завод»; 

ТОВ «Карпатська індустріальна група 1926»;

ТОВ «Виробниче підприємства «Технопак»; 

ТОВ «Компанія «С.К.» Центр енергетичних інновацій»;

ТОВ «Ніко»;

ТОВ «Буський консервний завод»;

ТОВ «Хліб-трейд»;

ТОВ «Виробничо-торгове харчове підприємство «Меліса»;

ПРАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»;

ТОВ «Флоріан Шуз»;

ДП «Арена Львів»;

ТОВ «Фарма Лайф»;

ПП «Вікна-Центр»
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При кафедрі економіки функціонує наукова школа
«Економічні проблеми розвитку сфери торгівлі» під керівництвом 

д.е.н., проф. Міценко Н.Г.

За кафедрою закріплено 11 аспірантів, з яких 2 – у академічній 

відпустці.

Кафедра веде активну роботу серед аспірантів і молодих вчених: 

 організовує аспірантів і молодих вчених до участі в наукових 
конференціях; 

 сприяє розвитку міжвузівського співробітництва аспірантів і 
молодих вчених; 

 усебічно сприяє поширенню серед аспірантів і молодих вчених 
інформації щодо проблем науки в інших вузах, наукових 
організаціях і установах України; 

 залучає і використовує засоби, надані ЛТЕУ, спонсорами й 
випускниками, для підтримки аспірантів.
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У 2018-2019 н. р. виконувалися дві 
науково-дослідні теми:

“Організаційно-
економічний механізм 

управління ефективністю 
діяльності інтегрованих 
корпоративних систем”

(державний 
реєстраційний номер 

0113U001160)

“Управління 
інноваційним розвитком 

підприємств сфери 
товарного обігу”

(державний 
реєстраційний номер 

0116U008696)
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У 2018-2019 рр. викладачі кафедри прийняли участь 

в підготовці та виданні 6 монографій, в т.ч. 1 одноосібної, 

2 – зарубіжних на англійській мові :

№ 

з/п

Назва 

монографії

Видавництво, 

рік видання, кількість 

сторінок

Викладачі-члени 

авторського 

колективу 

1
Conceptual aspects management of competitiveness the economic 

entities 

Higher School of Social and 

Economic. – Przeworsk: WSSG, 

2019. – Vol. 2. – 270 p.

Міценко Н. Г. 

2

Management mechanisms and development strategies of economic 

entities in conditions of institutional transformations of the global 

environment 

ISMA University. – Riga: 

«Landmark» SIA, 2019. – Vol. 2. 

– 352 p.

Міценко Н. Г. 

3
Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки 

України та ЄС у процесі євроінтеграції
ННВК «АТБ», 2019. 303 с.

За ред. Васильціва 

Т.Г., Лупака Р.Л.

4

Державна політика імпортозаміщення в системі забезпечення 

економічної безпеки України: пріоритети та інструменти 

реалізації

Вид-во ННВК «АТБ», 2018, 527 

с.

Лупак Р.Л.

(одноосібна)

5
Socio-economic reforms of the national economy recovery: the 

experience of Ukraine

Bydgoszcz, Poland: University of 

Economy in Bydgoszcz, 

Publishing House, 2018. – 378 p.

Заярна Н.М.

6

Організаційно-економічний механізм управління діяльністю 

інтегрованих корпоративних систем в структурі національної 

економіки

Львів : Растр, 2018. – 296 с.

Куцик В.І.,

Жихарцева О.О.,

Кліпкова О.І.



За звітний період викладачами 

опубліковано:
• статей у наукових фахових виданнях – 32;

• в т.ч. у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних

баз – 12,

з них у виданнях, індексованих у наукометричній базі Web of

Science – 4;

• тез доповідей – 65.

Прийнято участь у науково-практичних 

конференціях:

• зарубіжних – 1;

• міжнародних в Україні – 18;

• всеукраїнських – 40;

• вузівських – 6.
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Співпраця з вищими навчальними 

закладами

Протягом  2018-2019 н. р. розвинуто партнерські зв’язки з:

- кафедрою економіки та управління Харківського державного

університету харчування та торгівлі;

- кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля;

- кафедрою економіки підприємства та підприємництва Хмельницького

національного університету.

В межах співпраці організовані:

 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та

перспективи розвитку економіки України в умовах євроінтеграції»

(січень 2019 р.);

 Міжнародна науково-практична конференція «Формування механізмів

управління якістю та підвищення конкуренто¬спроможності

підприємств» (березень 2019 р.).
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Студентська наукова робота:

• функціонує студентський науковий гурток;

• опубліковано статей у співавторстві з 
викладачами – 8;

• прийнято участь в науково-практичних 
конференціях  та опубліковано тез 

доповідей – 52;

• студенти щорічно приймають участь у 
Всеукраїнських конкурсах студентських 
наукових робіт та Всеукраїнській олімпіаді з 
економіки підприємства.
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Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт у 2018-2019 н. р.

№

з/п

П.І.Б. 

студента

Інститут 

(факультет), 

напрям 

підготовки, 

номер групи, 

форма 

навчання

Науковий 

керівник

(П.І.Б., 

вчене 

звання)

Тема роботи

Назва 

закладу, де 

проходив 

конкурс, 

термін 

проведення

Назва галузей 

наук (груп 

спеціальностей, 

спеціальностей), 

з яких 

проводився 

конкурс

Здобуті 

нагороди:

Примі

т-ки

диплом 

переможця

(I, II або III

ступеня -

вказати)

грамота 

(так/ні)

1 Ціцяла А.С.

ІЕФ
спец. 051 

"Економіка"
731 гр.

денна форма
навчання

проф. 
Міценко 

Н.Г.

Диверсифікація 
діяльності 

дистрибутора на 
спеціалізованому 

ринку

23 квітня 2019 
р.

Харківський 
державний 
університет 

харчування та 
торгівлі

спеціалізація
«Економіка та 

управління у сфері 
торгівлі»

Диплом І 
ступеня 

2
Семків Б.Ю.

ІЕФ
спец. 051 

"Економіка"
1 гр.

заочна форма
навчання

доц. Заярна 
Н.М.

Планування 
роздрібного 

товарообороту 
підприємства за 

загальним обсягом та 
в асортименті

23 квітня 2019 
р.

Харківський 
державний 
університет 

харчування та 
торгівлі

спеціалізація
«Економіка та 

управління у сфері 
торгівлі»

3
Шаповалова Є.

В.

ІЕФ
спец. 051 

"Економіка"
631 гр.

денна форма
навчання

доц. 
Городня 

Т.А.

Детермінанти 
ефективного 

розвитку 
підприємства 
ресторанного 
господарства

23 квітня 2019 
р.

Харківський 
державний 
університет 

харчування та 
торгівлі

спеціалізація
«Економіка та 

управління у сфері 
торгівлі»

4 Тимків Д.А.

ІЕФ

спец. 051 

"Економіка"

371 гр.

денна форма

навчання

проф. 

Міценко 

Н.Г.

Шляхи забезпечення 

ефективного 

функціонування 

малого  підприємства

19 квітня 2019 р.

Київський

національний

економічний

університеті

ім. В. Гетьмана

спеціалізація

«Економіка 

підприємства»

Диплом ІІ 

ступеня
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5
Баженова І. 

Д.

ІЕФ

спец. 051 

"Економіка"

1 гр.

заочна форма

навчання

проф. 

Міценко

Н.Г.

Економічна робота на 

підприємстві та напрями

її вдосконалення

19 квітня 2019 р. 

Київський

національний

економічний

університеті

ім. В. Гетьмана

спеціалізація

«Економіка

підприємства»

6 Пелех С.В.

ІЕФ

спец. 051 

"Економіка"

731 гр.

денна форма 
навчання

доц. 
Заярна 

Н.М.

Діагностика фінансового 
стану підприємства та її 

удосконалення

19 квітня 2019 р. 

Київський

національний

економічний

університеті

ім. В. Гетьмана 

спеціалізація

«Економіка 

підприємства»

7 Козлова Ю.І.

ІЕФ

н/п 6.030503 

"Міжнародна 

економіка"

471 гр.

денна форма

навчання

проф. 

Куцик 

В.І.

Зовнішня торгівля США: 

стан, структура, напрями 

та тенденції розвитку

28 березня 2019 

р.

Національний 

університет 

"Львівська 

політехніка"

спеціалізація

"Менеджмент 

зовнішньоекономіч

ної діяльності"

Диплом ІІІ 

ступеня

8
Мірошнічен

ко А.І.

ІЕФ

спец. 051 

"Економіка"

1 гр.

заочна форма

навчання

проф.

Куцик 

В.І.

Підвищення 

прибутковості 

підприємства в системі 

активізації 

зовнішньоекономічної 

діяльності

28 березня 2019 

р.

Національний 

університет 

"Львівська 

політехніка"

спеціалізація

"Менеджмент 

зовнішньоекономіч

ної діяльності"

так

9
Калецький

О.В.

ІЕФ

н/п 6.030504 

"Економіка 

підприємства"

431 гр. 

денна форма

навчання

проф. 

Лупак 

Р.Л.

Інноваційні стратегії 

підвищення 

конкурентоспроможності 

трудового потенціалу 

підприємства

24 квітня 2019 р.

Полтавська 

державна 

аграрна академія

спеціалізація 

«Управління у сфері 

економічної 

конкуренції»

Диплом ІІІ 

ступеня
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Участь студентів у Всеукраїнському 

конкурсі дипломних робіт з економіки 

підприємства у 2018-2019 н. р.:

№

з/п

П.І.Б. 

студента

Інститут 

(факультет), 

напрям 

підготовки, 

номер групи, 

форма 

навчання

Науковий 

керівник

(П.І.Б., 

вчене 

звання)

Тема роботи

Місце і період 

проведення 

конкурсу

Здобуті нагороди:

Приміт-

кидиплом 

(так/ні)

номінація 

(вказати)

1

Ціцяла 

Андрій 

Степанович

ІЕФ

спец. 051 

«Економіка»

731 гр.

денна форма

навчання

проф. 

Міценко 

Н.Г.

Стратегія розвитку

торговельної діяльності

підприємства на 

спеціалізованому ринку

18 квітня 2019 р.

Харківський

національний

автомобільно-

дорожний

університет

1 місце

2

Кук 

Мирослава 

Ігорівна

ІЕФ

спец. 051 

«Економіка»

731 гр.

денна форма

навчання

проф. 

Куцик В.І.

Ефективність 

формування та 

використання оборотного 

капіталу в управлінні 

виробничим 

підприємством

18 квітня 2019 р.

Харківський 

національний 

автомобільно-

дорожний 

університет

За наочне 

представле

ння 

результатів 

дослідженн

я

3
Ціцяла Назар 

Степанович

ІЕФ

спец. 051 

«Економіка»

731 гр.

денна форма

навчання

доц. Заярна 

Н.М.

Інноваційна стратегія 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства

18 квітня 2019 р.

Харківський 

національний 

автомобільно-

дорожний 

університет

За доцільне 

застосуванн

я сучасних 

методів 

дослідженн

я
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Участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади  у 2018-2019 н. р.:

№

з/п
П.І.Б. студента

Інститут 

(факультет), 

напрям 

підготовки, 

номер групи, 

форма 

навчання

Участь у II етапі 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади:
Назва закладу, 

де проходила 

олімпіада, 

термін 

проведення

Здобуті нагороди:

Примі

тки
За напрямом 

підготовки, 

спеціальністю 

(вказати)

З дисципліни

(вказати)

диплом 

переможця

(I,II або III

місце -

вказати)

сертифік

ат 

учасника 

(так/ні)

грамота 

(так/ні)

1 Тимків Д.А. 

ІЕФ 

Спец. 051 

«Економіка»

371 гр.

денна форма

навчання

Міжнародна 

економіка

28-29 березня 

2019 р.

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка»

так

2 Романюк Б.Р.

ІЕФ

н/п 6.030504 

"Економіка 

підприємства"

431 гр. денна

форма

навчання

Економіка

підприємства

3-5 квітня 2019 

р. 

ДВНЗ 

«Придніпровськ

а державна 

академія 

будівництва та 

архітектури» (м. 

Дніпро)

так

3 Козлова Ю.І.

ІЕФ

Спец. 051 

«Економіка»

471 гр.

денна форма

навчання

Спец. 

"Міжнародн

а економіка"

17-18 квітня 2019 

р. Київський

національний

торговельно-

економічний

університет

так



Напрямки покращення навчально-методичної 

та наукової роботи кафедри економіки:

 побудова навчального процесу з орієнтацією на практичну
підготовку, використання результатів наукових досліджень та
інформаційних технологій, виховання всебічно розвиненої
особистості;

 адаптація викладання навчальних дисциплін до сучасних проблем
розвитку підприємств та міжнародних економічних операцій
шляхом залучення випускників до проведення проблемних лекцій,
семінарів-дискусій, тощо;

 апробація наукових досліджень у виданнях зарубіжних країн та
індексованих у наукометричних базах, зокрема, Scopus та Web of
Science;

 підвищення професійного рівня викладачів шляхом стажування в 
Україні та за кордоном.

18



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
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