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Кафедра економіки – один із базових навчально-виховних підрозділів 

Львівського торговельно-економічного університету. Її витоки сягають 1899 р., 

коли було започатковано Вищу торгову школу, відкриту у Львові відповідно до 

Рескрипту Міністерства віросповідань і освіти Австро-Угорської імперії. В 

1902 р. Львівська Вища торгова школа здобула статус академії і стала 

називатися «Академія торгова». Її було офіційно визнано основним освітнім 

осередком в Галичині з підготовки висококваліфікованих спеціалістів для 

торговельної сфери краю.  

Професійна підготовка таких спеціалістів неможлива без формування у 

них глибоких економічних знань. Це завдання могло бути виконане лише за 

умови наявності у навчальному закладі відповідного навчального підрозділу. 1 

вересня 1899 р. є всі підстави вважати «днем народження» кафедри економіки 

Львівського торговельно-економічного університету, який є прямим 

спадкоємцем вищезгаданої Вищої торгової школи у всіх її подальших 

реорганізаційних статусах.  

До 1939 р. цей навчальний заклад декілька разів змінював свій статус і 

назву – «Середня торгова школа», «Вища торгова школа», «Вища школа 

зовнішньої торгівлі». У 1938 році «Вища школа зовнішньої торгівлі» була 

перейменована в «Академію зовнішньої торгівлі». Проте, українська географія 

професійного використання випускників Львівської Вищої торгової школи, а 

далі і академії, до 1939 р. так і обмежувалась Галицькими землями. А 

всеукраїнського значення заклад набув з возз’єднанням Галичини з Великою 

Україною у вересні 1939 р.  

Встановлення на західноукраїнських землях радянської влади означало і 

стрімкий безальтернативний поворот економіки Галичини з ринкового шляху в 

адміністративно-командне русло. Перед споживчою кооперацією краю постали 

принципово нові завдання. Життя вимагало відповідного кадрового забезпе-

чення. Перш за все – кадрами економічного профілю. Задля цього на базі 

Львівської академії зовнішньої торгівлі у листопаді 1939 р. створюється 

Львівський інститут радянської торгівлі, одним з цільових функціональних 

підрозділів якого стає кафедра економіки радянської кооперативної торгівлі. І 

ВНЗ, і одна з його провідних кафедр народжуються вдруге і вдруге доводиться 

розпочинати спочатку.  

На різних етапах радянського періоду свого існування кафедра економіки 

функціонувала в складі торгово-економічного та економічного факультетів як 

випускаюча кафедра за спеціальностями 1729, 0709. Як і сам ВНЗ, вона мала і 

різні назви: «Кафедра економіки радянської кооперативної торгівлі», «Кафедра 

економіки торгівлі», «Кафедра економіки підприємства» тощо. Але мета і зміст 

її роботи були і сьогодні залишаються незмінними – підготовка 



висококваліфікованих економістів для економіки України та системи 

споживчої кооперації. Безальтернативною і вирішальною умовою розв’язання 

цього завдання як в період народження кафедри, так і в подальші часи її 

становлення, професійного зростання й розвитку були і залишаються 

викладацькі кадри, її науковий потенціал.  

Початок радянського періоду кафедри був нелегким, адже розраховувати 

доводилося лише на власні сили, про кадрове «донорство» від споріднених ВНЗ 

молодому інститутові і мріяти було годі. А власна наукова школа могла 

розглядатися як «кузня» викладацьких кадрів лише у віддаленій перспективі. 

Викладачів зі науковими ступенями і вченими званнями не вистачало навіть 

для заміщення ключових керівних посад: організатором кафедри і першим її 

завідувачем був і перший директор Інституту старший викладач М. Л. Ковален-

ко (1941-1944 рр.). Кожен, хто входив до колективу кафедри, повинен був мати 

не лише базову освіту, практичний досвід роботи, але і очевидну наукову 

перспективу, – кафедра рішуче брала курс на розбудову власної наукової 

школи. Але реалізацію цього стратегічного завдання довелось відкласти 

надовго: розпочалася війна.  

Однак, добрі традиції не гинуть. Уже в перші повоєнні роки в колективі 

кафедри починають «зростати» власні науковці. Першими з них були старші 

викладачі кафедри М.Д. Лепехов, М.Л. Коваленко, В.Є. Паламарчук та П.М. 

Китик, які успішно захистили кандидатські дисертації.  

М.Л. Коваленко обирається деканом новоствореного торговельно-

економічного факультету, а кафедру економіки очолює доц. М.Д. Лепєхов 

(1944-1961 рр.). Труднощі перших повоєнних років постійно вимагають 

крайнього напруження не лише інтелектуальних, а й фізичних сил 

викладацького колективу. Лекції, семінари, практичні заняття, методичні 

розробки, науково-дослідна робота, а після всього ще й господарські справі 

(ремонт і обладнання аудиторій, кабінетів тощо). 

Зв’язок поколінь студентської аудиторії реалізується в стійкій тенденції 

до зростання рівня підготовки спеціалістів. І колектив кафедри, відповідаючи 

на ці вимоги, нарощує зусилля для задоволення зростаючих потреб суспільного 

розвитку. Саме цей період життя нашого ВНЗ (і, відповідно, кафедри економіки 

радянської кооперативної торгівлі в його складі) приніс йому непохитний 

авторитет провідного навчального закладу в системі споживчої кооперації 

колишнього Радянського Союзу: випускники кафедри 50-60-х років згодом 

обійматимуть найвідповідальніші посади в кооперативних організаціях і 

підприємствах, прийдуть на керівні посади в державній службі, в галузевій 

науці і освіті, в економічних структурах організацій і підприємств різних 

галузей економіки. 

Виконуючи соціальне завдання, кафедра постійно нарощує обсяги 

навчальної роботи, а відтак – і її методичного забезпечення: вже на десятому 

році свого існування її порівняно невеликий за чисельністю колектив здійснює 

викладання 12 навчальних дисциплін. І хоча з розвитком Інституту і 



створенням нових кафедр кількість навчальних дисциплін кафедри змінюється, 

гострота її кадрової проблеми зростає. Це спричинило до відкриття при кафедрі 

аспірантури. Першими аспірантами кафедри, які вчасно виконали і успішно 

захистили кандидатські дисертації, були В.М. Андрушків, В.В. Богаєнко,  

С.А. Тризна, О.Д. Убугунова.  

Започатковується кадрове донорство тепер уже з боку самої кафедри – її 

аспірантура починає працювати не лише на власні потреби, але і для вирішення 

кадрових проблем інших ВНЗ. 

З початком 60-х років споживча кооперація, як і вся економіка 

колишнього Союзу, починає все гостріше відчувати потребу в підвищенні 

ефективності господарювання, і саме ця обставина зумовлює необхідність 

радикальної перебудови зв’язків кафедри з практикою, підвищення практичної 

віддачі наукових досліджень. До керма кафедри приходить молодий 

перспективний науковець, талановитий організатор вузівської науки доц. 

В.У. Шуган (1961-1966 рр.). Майже всі викладачі кафедри в цей період активно 

включаються в науково-дослідну роботу за бюджетною тематикою споживчої 

кооперації. Одночасно більшість викладачів кафедри без наукових ступенів та 

вчених звань працює над кандидатськими дисертаціями. Неухильно зростає 

ефективність аспірантури: до неї ретельно добираються і запрошуються власні 

випускники, які уже пройшли практичний вишкіл в різноманітних ланках і на 

різноманітних посадах в організаціях і на підприємствах багатогалузевого 

кооперативного господарства. Однак, по-справжньому відчутні результати цієї 

роботи відносяться до кінця 60-х – початку 70-х років, коли кафедру знову 

очолив доц. М.Л. Коваленко (1966-1975 рр.). Так, якщо за перших 25 повоєнних 

років (1945-1969 рр.) лише шість викладачів кафедри здобули наукові ступені 

кандидатів економічних наук, а згодом – і вчені звання доцентів  

(М.Л. Коваленко, М.Д. Лепехов, В.Є. Паламарчук, П.М. Китик, В.М. Андруш-

ків та С.А. Тризна), то протягом лише одного – наступного десятиріччя – частка 

викладачів зі науковими ступенями і вченими званнями на кафедрі сягнула 

понад 80%.  

Серед випускників кафедральної аспірантури 60-70-х років – ректор Са-

маркандського кооперативного інституту (республіка Узбекистан)  

Ю. Абдулаєв, проректор з наукової роботи цього ж вузу Р. Абдукарімов; 

перший проректор Полтавського університету споживчої кооперації проф.  

В. Косаріна, професори цього ж університету Б. Зима та Г. Нікітіна, доценти 

цього ВНЗ А. Шахворостова, Г. Боярчук, Г. Єнікєєва; доц. Московського 

кооперативного інституту (Російська Федерація) Т. Барчук; доц. Гомельського 

кооперативного інституту (Республіка Бєларусь) А. Кизилевич; практично всі 

провідні викладачі як самої кафедри – акад. Марцин В.С., доценти Курак С.В., 

Паламарчук І.М., Панасюк М.В., Новікова А.В., Філіпова Н.В., Блонська В.І., 

Масленніков О.Ю. – так і ряду споріднених кафедр ЛТЕУ – зокрема, зав. 

кафедрою менеджменту проф. Ф.І. Хміль, доценти цієї ж кафедри  

Г.А. Батьковець, О.Я. Курак. 



За рахунок кадрової міграції викладачів та випускників аспірантури 

кафедри економіки ЛТЕУ відчутною мірою сформувалися викладацькі 

колективи відповідних кафедр практично всіх ВНЗ споживчої кооперації 

колишнього Союзу, керівні органи самого університету. Так, посаду декана 

провідного економічного факультету свого часу обіймали М.Л. Коваленко,  

А.Р. Середа, І.М. Паламарчук; декана заочного факультету – Н.В. Філіпова, 

М.В. Панасюк; декана факультету підвищення кваліфікації (післядипломної 

освіти) – А.Р. Середа, І.М. Паламарчук; заступниками декана економічного 

факультету працювали В.С. Марцин, Н.В. Філіпова, І. М. Паламарчук, М.І. 

Хомів, Ф.І. Хміль. 

З 1976 по 1986 рр. завідувачем кафедри економіки працював доц.  

І.Т. Петрук. На цей час кадрова проблема кафедри була вже практично 

вирішена, а тому поруч з навчально-виховною роботою якнайпильніша увага 

приділяється підвищенню рівня її методичного і технічного забезпечення. 

Практично повністю оновлюються навчальні плани і програми, вперше 

розробляються технологічні карти викладання всіх навчальних дисциплін 

кафедри; за рахунок власних розробок повністю задовольняється потреба в 

методичному забезпеченні навчального процесу: видається серія підручників, 

навчальних посібників, збірників задач, завдань для самостійної роботи 

студентів, для контрольних робіт, засобів контролю поточної успішності 

студентів тощо. 

Значного розвитку організація і забезпечення навчально-виховного 

процесу і науково-дослідної роботи на кафедрі економіки ЛТЕУ досягають з 

початком 90-х років минулого століття, коли її колектив очолив д.е.н., проф., 

акад. АН ВШ України В.С. Марцин (1986-2004 рр.). Об’єктивною особливістю 

цього періоду є те, що зі здобуттям Україною державної незалежності, 

Львівський торговельно-економічний університет набуває практично повної 

самостійності у вирішенні всіх питань організації навчально-виховного процесу 

– від визначення номенклатури спеціальностей, а, отже, і розробки навчальних 

планів та програм, методичного забезпечення їх виконання, аж до форм і 

засобів контролю якості підготовки спеціалістів. В Україні вводиться ступенева 

градація спеціальної освіти і, відповідно до цього, – система ліцензування і 

акредитації навчальних закладів. Все це ставить перед кафедрою економіки 

принципово нові завдання. Зусилля науково-педагогічного колективу 

приносять відповідні плоди: кафедра досягла (і надійно підтверджує) 

найвищого – четвертого рівня акредитації. 

Протягом цього періоду захистили кандидатські дисертації аспіранти, а 

згодом і викладачі кафедри – Міценко Н.Г., Ященко О.І., Качмарик Я.Д., 

Туранський Ю.П., Красовська Т.Г., Даниленко О.А., Куцик В.І. 

В 2004 р. кафедра економіки перейменовується в кафедру економіки 

підприємства (відповідно до назви випускової спеціальності) і колектив 

кафедри очолює к.е.н., доц. Міценко Н.Г., яка у 2015 р. отримала звання 

професора і у 2016 р. захистила докторську дисертацію. Відповідаючи на 



виклик сучасності, на вимоги вступаючої в ринок економіки молодої держави, 

кафедра рішуче бере курс на підвищення якості навчального процесу 

відповідно до Європейських стандартів і з цією метою – на поглиблення його 

спеціалізації. Задля досягнення поставленої мети розроблені освітньо-

кваліфікаційні характеристики відповідних спеціальностей, випущено низку 

посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, одноосібних та 

колективних монографій, значну кількість наукових статей у фахових виданнях 

України та зарубіжних країн. 

У 2016 р. кафедрі було повернуто її попередню історичну назву 

(відповідно до назви випускової спеціальності) – кафедра економіки. 

Зараз кафедра економіки є провідною в Інституті економіки та фінансів 

ЛТЕУ, випусковою і готує фахівців за напрямами підготовки «Економіка 

підприємства» та «Міжнародна економіки», а з 2016-2017 н.р. здійснює набір 

на спеціальність 051 «Економіка» за освітньо-професійними програмами 

«Економіка підприємства» та «Міжнародна економіка» на здобуття освітнього 

ступеня бакалавра та магістра. 

До викладацького складу кафедри входить 5 осіб, які працюють за 

основним місцем роботи, у тому числі 5 викладачів (100%) з науковими 

ступенями і вченими званнями. Серед викладачів кафедри 1 д.е.н., професор; 4 

к.е.н., доцентів. Практично весь цей період донині колектив кафедри очолює 

д.е.н., проф. Міценко Н.Г.  

Відповідаючи на виклик сучасності, на вимоги вступаючої в ринок 

економіки молодої держави, кафедра взяла курс на підвищення якості 

навчального процесу відповідно до Європейських стандартів і з цією метою – 

на поглиблення його спеціалізації.  

Задля досягнення поставленої мети розроблені освітньо-професійні 

програми підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії за 

спеціальністю 051 «Економіка», випущено 25 підручників та навчальних 

посібників, 50 одноосібних та колективних монографій, значну кількість 

наукових статей у фахових виданнях України та зарубіжних країн, які стали 

науково-методичною основою реалізації навчального процесу. 

 Найбільш вагомими підручниками та навчальними посібниками стали: 

«Економічна та фінансова діагностика» (автори: Т.А. Городня та ін.; 2008 р.), 

«Економіка підприємства: теорія та практикум» (автори: Н.Г. Міценко, В.І. 

Блонська, Я.Д. Качмарик, І.А. Маринич, О.Ю. Масленніков, С.С. Гринкевич, 

Т.Г. Васильців, Н.М. Заярна та ін.; 2008 та 2010 рр.), «Проектний аналіз» (автор 

В.І. Блонська; 2009 р.), «Економічна безпека підприємства» (автори: Т.Г. 

Васильців та ін.; 2009 р.), «Математичні методи в економічній діагностиці» 

(автори: Т.А. Городня та ін.; 2010 р.), «Управління потенціалом підприємства» 

(автори: С.Т. Дуда, Н.Г. Міценко та ін.; 2010 р.), «Економіка праці і соціально-

трудові відносини» (автори: О.І. Іляш, С.С. Гринкевич; 2010 р.), «Економіка 

туризму: теорія і практика» (автори: Т.А. Городня та ін.; 2012 р.), «Економіка 

інноваційного підприємства» (автори: Т.А. Городня, В.І. Блонська, Т.Г. 

Васильців; 2012 р.), «Економіка малого підприємства» (автори: Т.Г. Васильців, 



О.І. Іляш, Н.Г. Міценко; 2013 р.), «Бізнес-планування» (автори: Т.Г. Васильців, 

В.І. Блонська, Р.Л. Лупак; 2013 р.), «Економіка праці і соціально-трудові 

відносини» (автори: О.І. Іляш, С.С. Гринкевич, Т.Г. Васильців, А.І. Хомицький; 

2013 р.), «Економічна безпека» (автори: Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак та ін.; 2015 

р.), «Інтелектуальна власність» (автори: Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак, О.О. Ільчук 

та ін.; 2015 р.), «Економіка торговельного підприємства» (автор Н.М. Заярна; 

2015 р.), «Іноваційний розвиток підприємства» (автори: Н.М. Заярна, Т.А. 

Городня, Т.Г. Васильців; 2016 р.), «Конкурентоспроможність підприємства» 

(автори: Р.Л. Лупак, Т.Г. Васильців; 2016 р.), «Біржова діяльність» (автори: В.І. 

Куцик, Р.Л. Лупак та ін.; 2017 р.). 

Усі дисципліни, закріплені за кафедрою, повністю забезпечені навчально-

методичними комплексами та дистанційними курсами, які адаптовані на базі 

платформи MOODLE 2.8.1. та дозволяють впроваджувати інноваційну 

методику навчання та контролю знань студентів з використанням Інтернет-

технологій. 

Викладачами кафедри розроблено в електронному варіанті пакет 

навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів з усіх 

дисциплін, мультимедійні навчально-методичні комплекси дисциплін, 

наповнилася навчально-методичними матеріалами електронна бібліотека. 

Підготовка навчально-методичних розробок, ділових ігор та навчальних 

тренінгів з дисциплін, оновлення програм практичної підготовки, методичних 

вказівок з виконання курсових та дипломних робіт, тестів для поточного та 

підсумкового контролю знань дозволили забезпечити набуття студентами 

необхідних загальних та спеціальних компетентностей.  

Для посилення практичної підготовки студентів кафедра залучає 

фахівців-практиків для читання проблемних лекцій та організовує проходження 

ними практики на таких провідних підприємствах-базах практики, як: ПАТ 

«Кохавинська паперова фабрика», ПАТ «Львівський завод РЕМА», ТОВ 

«ЗІКО», ТДВ «ЛЕМЗ»; ПАТ «Іскра», супермаркети «Епіцентр», ТОВ ТДВ 

«Львівхолод», ДП «Львівський державний ювелірний завод», ТОВ «Карпатська 

індустріальна група 1926», ТОВ «Львівський будівельний холдинг», ТОВ 

«Агат-косметика», ПАТ «Центр енергетичних інновацій», ТОВ «Буський 

консервний завод», ТОВ «Хліб-трейд» та ін., з якими завдяки існуючим 

інтеграційним зв'язкам укладено відповідні угоди. 

Кафедра підтримує зв’язки з своїми випускниками, що працюють за 

фахом. Така співпраця дозволяє впроваджувати принципи дуальної освіти, 

формувати та пропонувати студентам актуальні навчальні курси, сприяє 

професійній орієнтації майбутніх фахівців, допомагає їм більш об’єктивно 

оцінювати свої можливості та потреби. 

Щорічно студенти, підготовлені викладачами кафедри, приймають участь 

та відзначаються як призери та переможці Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт «Економіка та управління підприємствами», 

«Економіка та управління у сфері торгівлі», Всеукраїнського конкурсу 

дипломних робіт з економіки підприємства. 

Забезпечення високої ефективності і відповідної європейським 



стандартам якості навчального процесу колектив кафедри сьогодні успішно 

поєднує з науковою діяльністю, що спрямована на вирішення як 

загальнодержавних, так і регіональних соціально-економічних проблем, які 

постають перед молодою українською державою в цілому та її споживчою 

кооперацією. При кафедрі функціонує наукова школа «Економічні проблеми 

розвитку сфери торгівлі» під керівництвом д.е.н., проф. Міценко Н.Г. Над 

економічною проблематикою працюють 16 аспірантів. Викладачі кафедри 

брали активну участь у розробці державних програм розвитку споживчого 

ринку України, Нормативів забезпеченості населення торговельною площею у 

магазинах та Порядку застосування цих нормативів, Програми реформування 

власності споживчої кооперації, Концепції розвитку внутрішньої торгівлі 

держави, Стратегії розвитку споживчої кооперації України, Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні, Програми розвитку сільських територій 

Львівської області, Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Львівської області, Програми розвитку торгівлі у м. Львові, Програми сприяння 

розвитку підприємництва у м. Львові, Програми розвитку споживчої кооперації 

Тернопільської області, Програм реформування та розвитку споживчої 

кооперації Житомирської та Львівської областей тощо.   

За період з 2007 року захистили кандидатські дисертації викладачі Н.М. 

Заярна (2008 р.), Р.Л. Лупак (2008 р.), О.О. Ільчук (2010 р.), Н.І. Дуляба (2010 

р.), В.А. Боднарюк (2012 р.), О.І. Кліпкова (2017 р.). На кафедрі сформувалися 

професори, доктори економічних наук Т.Г. Васильців (2010 р.), О.І. Іляш (2013 

р.), С.С. Гринкевич (2014 р.), Н.Г. Міценко (2016 р.), які очолили виконання 

науково-дослідних тем, випуск аспірантів зі спец. 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.03 

«Економіка та управління національним господарством» та ін., стали членами 

спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, підняли наукову роботу 

кафедри на високий рівень і, відповідно, наукову складову навчально-

виховного процесу. Нині молоді доктори наук очолюють кафедри та структурні 

підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ України. 

Під науковим керівництвом проф. Міценко Н.Г. лише за 2007-2017 рр. 

виконано 7 науково-дослідних тем з державною реєстрацією: «Економічний 

механізм функціонування торговельного підприємства» (номер державної 

реєстрації 0110U006834), «Стратегія управління економічним потенціалом на 

підприємствах торгівлі» (номер державної реєстрації 0110U006832), 

«Управління розвитком підприємств торгівлі в посттрансформаційних умовах» 

(номер державної реєстрації 0110U006833), «Організаційно-економічний 

механізм ефективного функціонування підприємств торгівлі» (номер державної 

реєстрації 0112U000652), «Механізм формування і використання прибутку 

підприємств роздрібної торгівлі в умовах ринкових відносин» (номер державної 

реєстрації 0112U000653), «Підприємства споживчої кооперації в системі 

інтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0112U007116), 

«Організаційно-економічні механізми забезпечення безпеки соціально-

економічних систем» (номер державної реєстрації 0113U006633).  



Під науковим керівництвом проф. Васильціва Т.Г. виконана науково-

дослідна тема «Стратегічне управління економічною безпекою торговельного 

підприємства» (номер державної реєстрації 0112U000602). Під науковим 

керівництвом проф. Іляш О.І. виконано 2 науково-дослідних теми: «Вимір 

ефективності функціонування торновельного підприємства в умовах 

економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0112U000654), «Система 

соціальної безпеки регіонів України» (номер державної реєстрації 

0112U007114). Під науковим керівництвом проф. Гринкевич С.С. виконана 

науково-дослідна тема «Вимір розвитку трудового потенціалу України в 

умовах становлення інформаційного суспільства» (номер державної реєстрації 

0112U007115).  

Нині колективом кафедри виконуються дві науково-дослідні теми: 

«Управління інноваційним розвитком підприємств сфери товарного обігу» 

(номер державної реєстрації 0116U008696, наук. кер. проф. Міценко Н.Г.) та 

«Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних систем» (номер державної реєстрації 

0118U000028, наук. кер. доц. Куцик В.І.) 

Наукова робота кафедри отримала втілення в 7 одноосібних та 43 

колективних (в т.ч. на іноземній мові - 5) монографіях за участю викладачів. 

Найвагоміші з них: «Економічна безпека підприємництва України: стратегія та 

механізми зміцнення» (автор Васильців Т.Г., 2008 р.), «Удосконалення системи 

оподаткування як напрям стимулювання розвитку підприємництва в Україні» 

(автор Васильців Т.Г., 2008 р.), «Трансформації системи соціальної безпеки 

України: регіональний вимір» (автор Іляш О.І., 2012 р.), «Розвиток трудового 

потенціалу в умовах формування інформаційного суспільства» (автор 

Гринкевич С.С., 2012 р.), «Трансформації відтворення трудового потенціалу 

України в інформаційній економіці» (автор Гринкевич С.С., 2013 р.), 

«Інтегровані системи підприємств і організацій споживчої кооперації: 

теоретичні засади та перспективи розвитку» (автор Міценко Н.Г., 2014 р.), 

«Економічна діагностика в функціонуванні суб’єктів туристичного бізнесу» 

(автор Городня Т.А., 2017 р.). 

Протягом останніх років у межах наукової роботи кафедри організовано 

та проведено низку наукових заходів, серед яких: 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Внутрішня торгівля: 

розвиток та механізми регулювання на макрорівнях» (квітень 2013 р.);  

 Міжвузівська науково-теоретична конференція «Інноваційний розвиток 

підприємницької активності в аспекті економічної модернізації вітчизняної 

економіки» (травень 2014 р.); 

 Міжвузівський круглий стіл «Механізми розширення 

євроінтеграційних рамок у сфері економіки та туризму» (листопад 2014 р.); 

 Студентська науково-практична конференція «Стратегічні засади 

управління господарською системою підприємства в умовах динамічного 

розвитку конкурентного середовища» (грудень 2014 р.); 



 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації» (грудень 2017 

р.). 

Завідувач кафедри д.е.н., проф. Міценко Н.Г. є членом 2 спеціалізованих 

рад із захисту дисертацій у Львівському торговельно-економічному 

університеті: докторської – за спец. 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) та кандидатської – за спец. 

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності). Під її керівництвом захищено 6 здобувачів наукового ступеня 

кандидата економічних наук. 

Результати наукових досліджень були використані та високо оцінені на 

рівні державних та місцевих органів влади. Зокрема, доц. Лупак Р.Л. у 2011 

році став переможцем (2 місце) V Всеукраїнського молодіжного конкурсу 

«Новітній інтелект України». Проф. Васильців Т.Г. та доц. Лупак Р.Л. у 2013 р. 

отримали Державну премію Президента України для молодих вчених у галузях 

науки і техніки. Доц. Лупак Р.Л. у 2017 році отримав диплом Львівської 

обласної ради та Львівської облдержадміністрації як лауреат обласної премії 

талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі 

науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень 

у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та 

світі. Проф. Міценко Н.Г. була відзначена у 2017 році дипломом Львівської 

обласної ради та Львівської облдержадміністрації як лауреат обласної премії 

відомим ученим і знаним фахівцям за значні досягнення в галузі науки, які 

сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й 

утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі. 

Особливу увагу колектив кафедри приділяє роботі з абітурієнтами. З 2014 

року спільно з Департаментом освіти та науки Львівської обласної державної 

адміністрації щорічно організовується та проводиться обласна учнівська 

інтернет-олімпіада з основ економіки серед школярів Львівщини. З 2016 року 

функціонує Інтерактивна школа економіки, яка дозволяє школярам 10-11 класів 

отримати додаткові економічні знання, ознайомитися з особливостями 

навчання в ЛТЕУ, визначитися з вибором майбутнього фаху. 

З 2014 року започатковано співробітництво з ВНЗ Польщі за системою 

другого диплому за магістерською програмою «Економіка транспорту і 

логістика». Викладачі кафедри долучаються до програм міжнародної співпраці: 

у 2012-2013 рр. ст. викл. Хомицький А. І. проходив стажування у 

Вроцлавському університеті Польщі за програмою Фулбрайта; у 2013 р. доц. 

Лупак Р.Л. взяв участь у міжнародних тренінгах, що відбувались в рамках 

реалізації проекту ТЕМПУС № 530621-TEMPUS-1-2012-BG-TEMPUS-JPGR La 

MANCHE: Leading and Managing Change in Higher Education  в Політехнічному 

інституті м. Браганца (Португалія).  

Вся ця велика і різнопланова робота кафедри економіки Львівського 

торговельно-економічного університету скеровується на вдосконалення 

економічної підготовки висококваліфікованих кадрів для економіки незалежної 

України, на створення сучасної системи методичного та інформаційного 



забезпечення навчально-виховного процесу, на зміцнення співробітництва з 

ВНЗ-лідерами сучасної європейської вищої економічної школи та передовою 

вітчизняною і зарубіжною галузевою практикою.  

 

 

 




