
Таблиця 5.1 

Підсумкові результати наукової роботи викладачів кафедри менеджменту  за 2018-19 навчальний  рік 

№ 

з/п 

Прізвище 

та 

ініціали 

викладача 

Монографії 

(кількість) 

Статті 

(кількість) 

У тому числі статті  у  

наукометричній базі 

(кількість) 

Участь у 

конференціях 

(доповідь/тези – кількість) 

Стажування 

(кількість) 

Керівництво 

аспірантами 

(кількість/ з них 

захистились) 

(кількість) 

 

одно-

осібна 

у спів-

автор-

стві 

у 

вітчиз- 

няних 

видан- 

нях/ з 

них 

фахові 

у за-

рубіж- 

них 

видан- 

нях 

Scopus 
Web of 

Science 
інша 

зарубі-

жна 

між- 

народ- 

на в 

Украї-

ні 

все-

укра-

їнська 

вузів- 

ська 

за кор-

доном 

в 

Україні 

1 Єлейко В.І.               

2 Трут О.О. 1  10/9 - - -- 9  6 3 1  1  

3 Кудла Н.Є.  1 1/1 1   2  1  1  1  

4 
Коцупей 

В.М. 
  1/1    1  2  2   

 

5 
Колянко 

О.В. 
  2/2    2  1  1   

 

6 
Свидрук 

І.І. 
1  15/12 3  1 13 1 2 1 1   

 

 
Разом по 

кафедрі 
2 1 29/25 4  1 27 1 12 4 6  2 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 5. 2 

Монографії опубліковані викладачами кафедри менеджменту за 2018 -19 навчальний  рік 

№ 

з/п 

Назва  

монографії 

Видавництво,  

рік видання, 

кількість сторінок 

Одно-

осібна, 

(Так  

або Ні) 

Якщо Так,  вказати 

автора, П.І.Б. 

 

У співавтор-

стві 
(Так або Ні)  

Якщо Так , вказати 

всіх авторів, П.І.Б.  

 

1 
Теоретико-методологічні засади управління 

результативністю організації 

Львів : вид-во 

ЛТЕУ, 2018. – 420 

с. 

 

так Трут О. О. ні  

2 

Концептуально-методологічні основи розвитку 

креативного менеджменту національного 

господарства України 

Львів : Растр-7, 

2018. – 450 с. 
так Свидрук І. І. ні  

3 

Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych  

 

Turystyka i rekreacja czynnikiem poprawy zdrowia 

fizycznego i psychologicznego człowieka 

Białystok, 2018. - 

237s.  s.89-100 

ISBN 978-83-

62069-54-5 

 

ні  так N.Kudla, M. Jalinik 

Таблиця 5.3 

Статті опубліковані викладачами кафедри   менеджменту  за 2018-19  навчальний  рік 

№ 

з/п 

Автор або 

 автори, П.І.Б. 

 

Назва статті 
Назва видання, номер 

видання, сторінки 

Видання 

включене до 

наукометричної 

бази (баз)  
(Так або Ні) 

Якщо Так, то вказати 

назву бази (баз) 

Вітчизняне/ 

Зарубіжне 

(вказати)  

Якщо 

вітчизняне - 

фахове 
(вказати Так або 

Ні) 

1 Трут О. О. Структура вартості організації як 

концептуальна основа 

вимірювання її результативності 

Науковий вісник 

Ужгородського 

національного університету. 

– Серія “Міжнародні 

економічні відносини та 

світове господарство”. – 

Випуск 17. – Ч. 2. – 2018. – 

С. 104–108. 

так Index Copernicus Вітчизняне так 

2 Трут О. О. Організаційні засади 

вимірювання та управління 

Науковий вісник 

Херсонського державного 
так Index Copernicus Вітчизняне так 



груповою результативністю університету. Серія 

“Економічні науки”. – 

Випуск 29. – Ч. 2. – Херсон, 

2018. – С. 32-35. 

3 Трут О. О. Лінійний керівник як суб’єкт 

управління результативністю 

організації 

Фаховий збірник наукових 

праць національного 

авіаційного університету 

“Проблеми системного 

підходу в економіці”. – 

Випуск 5 (67). – Київ, 2018. 

– С.131-135 

так Index Copernicus Вітчизняне так 

4 Трут О. О. Планування індивідуальної 

результативності працівників в 

процесі управління організацією 

Фаховий економічний 

науково - виробничий  

журнал “Бізнес-навігатор”. – 

Випуск 5 (48). – Херсон, 

2018. – С. 101-105 

так Index Copernicus Вітчизняне так 

5 Трут О. О. Мотивація працівників як 

необхідна умова забезпечення 

індивідуальної та групової 

результативності організації   

Фаховий науково-

практичний журнал 

“Причорноморські 

економічні студії”. - Випуск 

34. - Одеса, 2018. – С. 92-96 

так Index Copernicus Вітчизняне так 

6 Трут О. О. Методологія управління 

результативністю як інструмент 

реалізації стратегії організації 

Наук. журнал “Європ. 

вектор економ. розвитку”. – 

Вип. 2 (49). – Дніпро, 2018. 

– С. 75–79. 

так 

Index Copernicus, 

Ulrich’s Periodicals 

Directory, Directory of 

Open Access Journals, 

РИНЦ, Google Scholar 

Вітчизняне так 

7 Трут О. О. Концепція управління 

результативністю як основа 

виконання стратегії організації 

Наук. журнал “Академічний 

огляд. Ек-ка та підпр-цтво”. 

– Вип. 2 (49). – Дніпро, 

2018. – С. 75–79. 

так 

Polish Scholarly 

Bibliography (PBN), 

Ulrich’s Periodicals 

Directory, Google 

Scholar 

Вітчизняне так 

8 Трут О. О. 

Миколайчук 

І.П. 

Ефективність операційної 

діяльності роздрібного 

торговельного підприємства та 

методологія її вимірювання 

Науковий вісник 

Полтавського університету 

економіки і торгівлі. Серія 

економ. науки, № 3 (88), 

2018. – С.26-32. 

так Index Copernicus Вітчизняне так 

9 Трут О. О. Мотивація працівників як 

необхідна умова забезпечення 

індивідуальної та групової 

результативності організації 

Фаховий наук.-

практ.журнал 

“Причорноморські економ. 

студії”. – Вип. 34. – Одеса, 

2018. – С. 92–96. 

так Index Copernicus Вітчизняне так 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjWsvnA-orUAhXrCpoKHZsvCgEQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.com%2F&usg=AFQjCNEHu5VIa4GiGw38zzWJU0zOpRtmPQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjWsvnA-orUAhXrCpoKHZsvCgEQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.com%2F&usg=AFQjCNEHu5VIa4GiGw38zzWJU0zOpRtmPQ


10 Петрович 

Й.М. 

Трут О. О. 

Моніторинг індивідуальної 

результативності працівників в 

процесі управління організацією  

Вісник НУ “Львівська 

політехніка”. Проблеми 

економіки та управління. – 

2019. – № 6. – С. 194–199. 

ні  Вітчизняне ні 

11 Колянко О.В. Імідж підприємства як фактор  

його конкурентоспроможності 

Підприємництво і торгівля 

ЛТЕУ. – 2018. – Вип.23. – 

С.93-97. 

так ISSN 2522-1256 (Print) 

ISSN 2522-1264 

(Online) 

вітчизняне так 

12 Колянко О.В. Регіональний розвиток 

публічного адміністрування на 

засадах менеджменту 

Підприємництво і торгівля 

ЛТЕУ. – 2019. – Вип.24. – 

С.85-90. 

так ISSN 2522-1256 (Print) 

ISSN 2522-1264 

(Online) 

вітчизняне так 

13 Коцупей В.М., 

Башнянин, 

Г.М., Свінцов, 

В.М.  

Економічна ефективність 

функціонування господарських 

систем: проблема вимірювання 

Науковий вісник НЛТУ 

України. – Львів: Вид-во 

НЛТУ, 2018. – Т. 28, № 4. – 

С. 9-12. 

так 
Index Copernicus,  

CrossRef, WorldCat 
вітчизняне так 

14 Свидрук І. І., 

Батьковець 

Н.О. 

Методика моніторингу 

компетенційної складової 

управління персоналом 

креативних організацій 

Вісник Національного 

університету “Львівська 

політехніка”: Сер.: 

Менеджмент та 

підприємництво в Україні:  

етапи становлення і 

проблеми розвитку. – Львів, 

2019. Випуск 899. – С. 21-

31. 

ні - вітчизняне так 

15 Свидрук І. І. Індекс креативної активності 

вітчизняної економічної системи 

Бізнес інформ: науковий 

журнал. – м. Харків, ФОП 

Лібуркіна. – 2018. – № 8. – 

С.61-69.  

 

так 

Index Copernicus, 

Ulrichsweb Global 

Serials Directory, РІНЦ 

вітчизняне так 

16 Свидрук І. І. Інтелектуально-креативна 

діяльність суб’єктів економіки 

як джерело науково-

технологічного прориву України 

Вісник ЛТЕУ: збірник 

наукових праць. Економічні 

науки. – Львів, 2018. Випуск 

56. – С.39-44 

так 

Index Copernicus, 

Ulrich’s Periodicals, 

Google scholar 

вітчизняне так 

http://kerivnyk.info/go.php?url=http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25712/1/31-194-199.pdf
http://kerivnyk.info/go.php?url=http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25712/1/31-194-199.pdf
http://kerivnyk.info/go.php?url=http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25712/1/31-194-199.pdf
http://kerivnyk.info/go.php?url=http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25712/1/31-194-199.pdf
http://kerivnyk.info/go.php?url=http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25712/1/31-194-199.pdf
http://kerivnyk.info/go.php?url=http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25712/1/31-194-199.pdf
http://kerivnyk.info/go.php?url=http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25712/1/31-194-199.pdf


 

17 Свидрук І. І. Креативний менеджмент як 

передумова ефективного 

розвитку економіки знань 

Науковий вісник 

Ужгородського 

національного університету. 

Сер.: Міжнародні 

економічні відносини та 

світове господарство. – 

Ужгород, 2018. – Вип. 20, Ч. 

3. – С.29-32. 

так 

Index Copernicus, 

Google scholar, РІНЦ,  

Research Bible 

вітчизняне так 

18 Свидрук І. І. Особливості креативного 

менеджменту на мікрорівні 

Причорноморські 

економічні студії. – 2018. – 

Вип. 30, Ч. 1. – С.116-120. 

 

так Index Copernicus вітчизняне так 

19 Свидрук І. І. Особливості соціальної взаємодії 

у креативному менеджменті 

Науковий економічний 

журнал “Інтелект ХХІ”.  – 

Київ: Видавничий дім 

“Гельветика”, 2018. -  

Випуск 4. С.87-91. 

так Index Copernicus вітчизняне так 

20 Свидрук І. І. Особливості стратегічного 

планування креативного 

розвитку організації 

Науковий вісник НЛТУ 

України. – Львів: Вид-во 

НЛУУ, 2018. – Т. 28, № 9. – 

С.105-109. 

 

так 
Index Copernicus,  

CrossRef, WorldCat 
вітчизняне так 

21 Свидрук І. І. Пріоритети розвитку науки для 

забезпечення креативного 

прориву вітчизняної економіки 

Науковий погляд: економіка 

та управління, 2018. – №2 

(60). С.61-67. 

ні - вітчизняне так 

22 Свидрук І. І. Постіндустріальні трансформації 

управлінських підходів до 

креативного мотивування 

Науковий журнал 

Львівського національного 

університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій 

імені С. З. Ґжицького. – 

Львів, 2018. Т. 20, № 91. – 

так 
Index Copernicus,  

РІНЦ, Ulrichsweb 
вітчизняне так 



С.74-78. 

23 Свидрук І. І. Розвиток вітчизняної науки як 

генеруючий фактор креативного 

прориву в економіці 

Науково-виробничий 

журнал  “Бізнес-навігатор”. 

– Херсон, 2018. Випуск 5 

(48) – С. 60-65. 

 

так Index Copernicus вітчизняне так 

24 Свидрук І. І. Соціально-економічні аспекти 

креативного менеджменту  

Науковий вісник НЛТУ 

України. – Львів: Вид-во 

НЛТУ, 2018. – Т. 28, № 4. – 

С. 108-111. 

так 
Index Copernicus,  

CrossRef, WorldCat 
вітчизняне так 

25 Свидрук І. І. Функціональне структурування 

креативного менеджменту на 

макрорівні економічної системи 

Науково-виробничий 

журнал “Держава та 

регіони”. Сер.: Економіка та 

підприємництво. – 

Запоріжжя: Класичний 

приватний університет. – 

2018. – Вип. 102, № 3. – С. 

47-52. 

так Index Copernicus вітчизняне так 

26 Свидрук І. І., 

Мізюк Б.М. 

Analysis of creative-innovative 

activity of the scientific sector of 

the domestic economy  The 

economic discourse. – 2018. – Iss. 

2. – P. 102-110. 

The economic discourse. – 

2018. – Iss. 2. – P. 102-110. 

 

так 
Index Copernicus, РІНЦ, 

Research Bible 
закордонне так 

27 Свидрук І. І. Інституційне значення та 

структурне оформлення 

креативного менеджменту на 

макрорівні 

Науковий огляд: науковий 

журнал. – Київ: ТК 

“Меганом”, 2018. – №5 (48) 

– С.48-60. 

 

так 

Ulrichsweb, РІНЦ, 

CiteFactor, Research 

Bible 

вітчизняне ні 

28 Свидрук І. І. Інституціональні аспекти 

регулювання креативного 

розвитку вітчизняної економіки 

Науковий огляд: науковий 

журнал. – Київ: ТК 

“Меганом”, 2018. – № 8 

(51). – С. 35-47. 

так 

Ulrichsweb, РІНЦ, 

CiteFactor, Research 

Bible 

вітчизняне ні 

http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1588
http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1588


29 Свидрук І. І., 

Миронов Ю. 

Б. 

Creative activity of the scientific 

sector of the Ukrainian economy 

Paradigm of knowledge. – 

2018. – № 4 (30). – P. 5-16. 

 

так 

Ulrichsweb, РІНЦ, 

CiteFactor, Research 

Bible 

закордонне ні 

30 Свидрук І. І., 

Миронова М. 

І. 

The evaluation of scientific 

potential of the domestic economic 

system 

Innovative solutions in 

modern science. – 2018. – № 

5 (24). – P. 27-39. 

 

так 

Ulrichsweb, РІНЦ, 

CiteFactor, Research 

Bible 

закордонне ні 

31 Kudla N Marketingowe aspekty oferty 

tematycznych obiektów 

gastronomicznych na przykładzie 

Lwowa 

Prace naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we 

Wrocławiu. – Nr.535. – Wyd-

wo UE we Wrocławiu. – 

2018. – s. 101-111 

ISSN 1899-3192 

тak 

www.ceeol.com, 

www.ebscohost.com, 

www.scholar.google.com 

 

закордонне ні 

32 Кудла Н.Є., 

Батюк Б.Б. 

Несільськогосподарська 

діяльність як вимір активізації 

сільських територій 

Науковий вісник 

ЛНУВМіБТ, серія  

«Економічні науки» Т.21 

№ 92, 2019. – с.120-125 

ISSN 2519-2701 

так 
www.scholar.google.com 

 
вітчизняне так 

33 I. Svydruk, G. 

Bashnyanin, V. 

Kutsyk 

Level of science of economic 

system of the country 

Baltic Journal of Economic 

Studies. – 2019. –Vol.5 

(2019) No.1 January. – P. 1-9. 

 

так Web of Science   зарубіжне ні 

 

Таблиця 5.4 

Участь викладачів кафедри менеджменту у конференціях за 2018-2019 н. р. 

№ 

з/п 

Учасник 

конференції, 

П.І.Б. 

 

Назва конференції 
Місце і 

дата проведення 

Статус конференції 
(зарубіжна, міжнародна в 

Україні, всеукраїнська, 

вузівська) (обрати) 

Доповідь 
(Так або Ні) 

Тези, 

матеріали 
(Так або Ні) 

Якщо Так, то вказати назву 

тез, матеріалів 

http://www.ceeol.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.scholar.google.com/
http://www.scholar.google.com/


1 Трут О. О. Підвищення рівня 

використання економічного 

потенціалу у напрямку 

розвитку регіональної 

економіки 

м. Львів, 

Львівська 

економічна 

фундація, . 

24 березня 2018 р. 

міжнародна в Україні так так 

Організаційні аспекти 

вимірювання індивідуальної 

результативності 

2 Трут О. О. Стан та розвиток 

підприємництва  в умовах 

ринкової економіки: проблеми 

та перспективи 

м. Дніпро, 19-20 

січня 2018 р. 
міжнародна в Україні так так 

Трансформація загальних 

принципів менеджменту в 

принципи управління 

результативністю організації 

3 Трут О. О. Наукові здобутки на шляху до 

вдосконалення 

результативності політики 

економічного зростання 

м. Одеса : Центр 

економ. 

досліджень і 

розвитку, 12-13 

січня 2018 р. 

всеукраїнська так так 

Концепція управління 

результативністю організації 

в сучасній парадигмі 

менеджменту 

4 Трут О. О. Професійний менеджмент в 

сучасних умовах розвитку 

ринку 

м. Харків, 

1 листопада 2018 

р. 

міжнародна в Україні так так 

Лінійний менеджер в системі 

управління результативністю 

організації 

5 Трут О. О. Сучасні теоретичні та 

практичні аспекти 

антикризового регулювання 

економіки країни 

м. Одеса : Центр 

економ. 

досліджень і 

розвитку, 

13 жовтня 2018 р. 

всеукраїнська   

Процесний підхід до 

управління результативністю 

організації 

6 Трут О. О. Сталий розвиток туризму на 

засадах партнерства: освіта, 

наука, практика 

м. Львів :ЛТЕУ, 

2018 р. 
міжнародна в Україні так так 

Компетентний менеджер – 

запорука результативності 

туристичної організації 

7 Трут О. О. Актуальні проблеми сучасного 

менеджменту, бізнесу та 

фінансів 

м. Київ : АЦ 

“Нова економіка”, 

27 жовтня 2018 р. 

міжнародна в Україні так так 

Угода про результативність у 

процесі планування 

результативності організації 

8 Трут О. О. Трансформація національної 

економіки в контексті 

реалізації євроінтеграційної 

стратегії 

м. Миколаїв, 

9 листопада 2018 

р. 

міжнародна в Україні так так 

Нефінансові мотиваційні 

засоби управління 

результативністю 

працівників організації 

9 Трут О. О. Сучасні наукові погляди на 

економічний розвиток країни Хмельницький, 

1-2 лютого 2019 р. 
всеукраїнська так так 

Моніторинг та зворотний 

зв’язок в процесі управління 

індивідуальною 

результативністю 

10 Трут О. О. Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в 

сучасних умовах 

15-17 травня 2019. 

- Львів : ЛТЕУ 
вузівська так так 

Зворотний зв’язок в процесі 

управління індивідуальною 

результативністю 

11 Колянко О.В. 4 міжнар. наук-практ. конф. 

професорсько-викладацького 

6 - 7 грудня 2018. 

ЛТЕУ Львів 

Міжнародна в Україні ні так Управління франчайзингом в 

туризмі і напрямки його 



складу і аспірантів ЛТЕУ 

"Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг" 

вдосконалення 

12 Колянко О.В. наукова конференція 

професорсько-викладацького 

складу і аспірантів ЛТЕУ 

15-17 травня 2019, 

ЛТЕУ Львів 

вузівська ні так Ефективність та 

результативність публічного 

управління та 

адміністрування 

13 Коцупей В.М. наукова конференція 

професорсько-викладацького 

складу і аспірантів ЛТЕУ 

10-11 травня 2018. 

ЛТЕУ Львів 

вузівська  так Соціально-економічне 

значення розвитку сільського 

туризму в сучасних умовах 

Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в 

сучасних умовах 

евроінтеграції: 

14 Коцупей В.М. 4 міжнар. наук-практ. конф. 

професорсько-викладацького 

складу і аспірантів ЛТЕУ 

"Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг" 

6 - 7 грудня 2018. 

ЛТЕУ Львів 

міжнародна  так Бюджетна політика в умовах 

децентралізації бюджетних 

відносин 

15 Коцупей В.М., 

Сірик Є.О. 

4 міжнар. наук-практ. конф. 

професорсько-викладацького 

складу і аспірантів ЛТЕУ 

"Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг" 

6 - 7 грудня 2018. 

ЛТЕУ Львів 

міжнародна  так Інноваційний менеджмент в 

торговельних організаціях: 

проблеми та перспективи 

розвитку.  

16 Коцупей В.М. наукова конференція 

професорсько-викладацького 

складу і аспірантів ЛТЕУ 

15-17 травня 2019, 

ЛТЕУ Львів 

вузівська  так Особливості оцінки 

управлінського потенціалу 

керівників 

17 Свидрук І. І. Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

Львів, ЛТЕУ, 

06.12.2018 р. 

VI Міжнар. наук.-

практ. конференція 

так так Деякі аспекти інституційного 

регулювання креативного 

менеджменту вітчизняної 

економічної системи 



18 Свидрук І. І., 

Оршанська М. І. 

Сталий розвиток туризму на 

засадах партнерства: освіта, 

наука, практика 

Львів, ЛТЕУ, 

01.11.2018 р. 

I міжнародна наук.-

практ. конференція 

так так Креативні підходи до 

розвитку транспортної 

інфраструктури в 

туристичній індустрії 

19 Свидрук І. І. Перспективи розвитку 

менеджменту, фінансів та 

аудиту в умовах інтеграційних 

процесів 

Одеса, 08.12.2018 

р.  

Всеукраїнська наук.-

практ. конференція 

ні так Місце креативного 

менеджменту в творчій 

діяльності сучасних 

організацій 

20 Свидрук І. І. Бізнес, цифрові інновації та 

підприємництво: стан, аналіз 

тенденцій та науково-

економічний розвиток 

Львів, 22.12.2018 

р. 

Міжнар. наук.-практ. 

конференція 

так так Можливості креативізації 

аграрного сектору економіки 

України 

21 Свидрук І. І. Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та 

технічні аспекти становлення 

Przeworsk 

(Польща), 

16.10.2018 р. 

Міжнар. наук.-практ. 

конференція 

ні так Особливості оцінювання 

ефективності управління 

креативним розвитком 

мегаполісів 

22 Кудла Н.Є., 

Шпара К 

Сталий розвиток туризму на 

засадах партнерства: освіта, 

наука, практика :  

ISBN 978-617-602-230-5 

Львів : ЛТЕУ 31 

жовт.-1 лист. 2018 

Міжнародна в Україні ні так Місце туризму у стратегіях 

розвитку об’єднаних 

територіальних громад з 

врахуванням міжнародного 

досвіду 

23 Кудла Н.Є. Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в 

сучасних умовах 

15-17 травня 2019. 

- Львів : ЛТЕУ 
вузівська так так 

Логістичне управління 

туристичним підприємством 

 

Таблиця 5.5 

Наукові публікації та участь у конференціях аспірантів під керівництвом викладачів кафедри  менеджменту  за 

2018-2019 н. р. 

№ 

з/

п 

Науковий керівник, 

П.І.Б. 

Аспірант 

(здобувач), П.І.Б. 

 

Кількість 

опублікованих 

статей 

(кількість) 

Одноосібні / у 

співавторстві 

(вказати 

кількість, 

наприклад 1/2) 

У вітчизняному/ 

зарубіжному 

виданні 

(вказати 

кількість, 

наприклад 3/0) 

Якщо 

вітчизняне - 

фахове 

(вказати 

кількість) 

Кількість 

опубліковани

х матеріалів 

або тез 

конференцій 

(кількість) 

Примітки 

 доц. Коцупей В. М. Анісімов В. А. 2 2 1/1 так 1  



 доц. Коцупей В. М. Кудла І.Р.     1  

 

Таблиця 5.6 

Наукові публікації викладачів кафедри  менеджменту у виданнях, індексованих  

у наукометричній базі SCOPUS  за 2018 рік 

№ 

з/п 

Автор або 

 автори, П.І.Б. 

 

Назва статті 
Назва видання, номер видання, 

сторінки 

Вітчизняне/ 

Зарубіжне 

(вказати)  

     

  

Таблиця 5.7 

Наукові публікації викладачів кафедри менеджменту у виданнях, індексованих  

у наукометричній базі WEB OF SCIENCE  за 2018/19 навчальний  рік 

№ 

з/п 

Автор або 

 автори, П.І.Б. 

 

Назва статті 
Назва видання, номер видання, 

сторінки 

Вітчизняне/ 

Зарубіжне 

(вказати)  

1 
I. Svydruk, G. Bashnyanin, 

V. Kutsyk 
Level of science of economic system of the country 

Baltic Journal of Economic Studies. – 

2019. –Vol.5 (2019) No.1 January. – P. 

1-9. 

 

зарубіжне 

     

 

Таблиця 5.8 

Інформація про науково-дослідні роботи (теми), що виконувались кафедрою менеджменту  у   

2018/19 навчальному  році 

№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи 

(теми) 
Керівник 

Держав- 

ний реєстраційний 

номер (для 

державних) 

За результатами виконання роботи (теми) у звітному році (вказати 

кількість): 

опубліковано 

монографій 

опубліковано 

статей у 

загально- 

опубліковано  

статей у  

захищено 

дисертацій 



українських 

журналах 

зарубіжних  

журналах 

доктор-

ські 

канди-

датські 

1. 

Формування сучасних систем  

результативного управління 

організаціями 

Трут О.О. 0118U000025 1 10 - - - 

         

 

Таблиця 5.9 

Інформація про діяльність наукової школи (шкіл) кафедри  менеджменту  у  2018/19  році 

 

№ 

з/п 
Назва школи 

Керівник 

школи 

Учасники 

(послідовники) 

наукової школи 

(прізвища, 

ініціали) 

Початок 

діяльності 

школи (рік) 

За результатами діяльності наукової школи у звітному році 

(вказати кількість): 

опубліковано 

монографій 

опубліковано 

статей (в Україні/ 

за кордоном) 

захищено 

дисертацій 

докторські 
кан-

дидатські 

1 

Сучасний менеджмент 

результативності 

вітчизняних організацій 

Трут О.О. 
Фединець Н.І. 

Колянко О.В. 
2014 1 17/5   

2 
Економетричні методи і 

моделі в менеджменті 
Єлейко В.І. 

Свидрук І.І., 

Ясінська Ю. 

Р., Неділька 

М.М. 

1995 1 6/3   

 

 

Таблиця 5.10 



Інформація про участь викладачів кафедри менеджменту у зовнішній експертизі наукового доробку у  2018/19 навчальному  

році 

 Прізвище, ініціали 

Види діяльності 

Відгуки Рецензії 
Опонування дисертацій 

ЛТЕУ Інші заклади 

Трут О. О. 1   1 

     

Всього по кафедрі     

 

5.2. Науково-дослідна робота кафедри зі студентами 

 

У звітному періоді на кафедрі менеджменту  науковий гурток не функціонував.  

Таблиця 5.11 

Результати роботи студентського наукового гуртка за 2018-2019 н. р. 

№ Назва заходу Організатор Учасники Дата 

     

 

Інформація про результати наукової діяльності студентів зведена у табл. 5.12-5.16. 

 

Таблиця 5.12 

Інформація про участь студентів Університету у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади у  

2018/19 н. р. 

№ 

з/п 
П.І.Б. студента 

Факультет, напрям 

підготовки, номер 

групи, форма 

навчання 

Участь у II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади: 
Назва 

закладу, де 

проходила 

олімпіада, 

термін 

Здобуті нагороди: 

При-

мітки За напрямом 

підготовки, 

спеціальністю 

З дисципліни 

(вказати) 

диплом 

переможця 

(I, II або III 

сертифікат 

учасника 

(так/ні) 

грамота 

(так/ні) 



(вказати) проведення місце -

вказати) 

 Воробйова Т. 
Факультет ТУСО 073 

«Менеджмент» 

073 

«Менеджмент» 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

Тернопільськ

ий 

національний 

економічний 

університет 

16-19 квітня 

2019 р. 

- сертифікат -  

 

Таблиця 5.13 

Інформація про участь студентів Університету у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських  

наукових робіт у 2018/19 н. р. 

№ 

з/п 
П.І.Б. студента 

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: 

Примітки 

диплом 

переможця 

(I, II або III 

ступеня -

вказати) 

грамота 

(так/ні) 

1. Сняданко Ю.В. 
ТУСО 073 

«Менеджмент» 

Доц. к.е.н. 

Колянко 

О.В. 

Індивідуальна та 

групова мотивація 

в менеджменті  

підприємства 

Київський 

національний 

економічний 

університет 

імені Вадима 

Гетьмана:   

 

Менеджмент 

організації 
  95 балів 

 
Демчинська Ю Б, 

Демчук Д. В. 

ТУСО 073 

«Менеджмент» 

Доц. к.е.н. 

Кудла Н.Є. 

Соціальна 

відповідальність 

бізнесу (СВБ) – 

сучасний тренд 

торговельних 

підприємств 

Київський 

національний 

економічний 

університет 

імені Вадима 

Гетьмана 

Менеджмент 

організації 
  91 бал 



 

Таблиця 5.14 

Інформація про наукові публікації студентів факультету у 2018/19 н. р. 

№ 

з/п 
П.І.Б. студента 

Факультет, напрям 

підготовки, номер групи, 

форма навчання 

Назва та номер наукового 

видання, у якому вийшла 

публікація 

Назва публікації 

Фахове 

видання 

(так/ні) 

Співавтори 

(П.І.Б., 

якщо є) 

1       

 

Таблиця 5.15 

Інформація про участь студентів факультету у наукових конференціях у 2018/19 н. р. 

№ 

з/п 
П.І.Б. студента 

Інститут (факультет), 

напрям підготовки, 

номер групи, форма 

навчання 

Повна назва та статус  

конференції, у якій взяв 

участь студент 

Місце і 

період 

проведення 

конференції 

Назва доповіді, тез доповіді 
При-

мітки 

1 Сняданко Ю.В. 
ТУСО 073 

«Менеджмент» д.ф. 

1 Міжнародна науково-

практична конференція 

ЛТЕУ, 

31.10.-

1.11.2018 

Управління франчайзингом в туризмі і 

напрямки його вдосконалення 
 

2 Головатий О.С. 
ТУСО 073 

»Менеджмент», з.ф. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  

ЛТЕУ 15-

17 травня 

2019 р. 

Система управління 

конкурентоспроможністю підприємства 

та її ефективність 

 

3.  Коба Л.О. 
ТУСО 073 

»Менеджмент», д.ф. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  

ЛТЕУ 15-17 

травня 2019 

р. 

Актуальність впровадження нововведень 

у діяльність сучасних підприємсв 
 

4 Малашівський А.О. 
ТУСО 073 

»Менеджмент», д.ф. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  

ЛТЕУ 15-

17 травня 

2019 р. 

Інноваційні процеси в організації та 

управління ними 
 

5. 

Потапчук Ю.І. 
ТУСО 073 

»Менеджмент», з.ф. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  

ЛТЕУ 15-17 

травня 2019 

р. 

Організація праці в менеджменті 

підприємства  



6. Сняданко Ю.В. 
ТУСО 073 

»Менеджмент», д.ф. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  

ЛТЕУ 15-

17 травня 

2019 р. 

Індивідуальна та групова мотивація в 

менеджменті підприємства 
 

7. Голорані Е. М. 
ТУСО 073 

»Менеджмент», д.ф. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  

ЛТЕУ 15-17 

травня 2019 

р. 

Управління ресурсним потенціалом 

підприємства та його ефективність 
 

8. Головчанський 
ТУСО 073 

»Менеджмент», з.ф. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  

ЛТЕУ 15-

17 травня 

2019 р. 

Управління персоналом в системі 

управління організації 
 

9.  Пивовар В.С. 
ТУСО 073 

»Менеджмент», з.ф. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  

ЛТЕУ 15-17 

травня 2019 

р. 

Управління конкуренто-спроможністю 

підприємства та шляхи її підвищення 
 

10 Федиця О.-М.С. 

ТУСО, спец. 

«Менеджмент», 1 к 

магістр, денна ф.н. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  

ЛТЕУ 15-

17 травня 

2019 р. 

Передумови ефективного управління 

соціальним розвитком персоналу 

організації 

 

11 Киричинська І. М. 

ТУСО, спец. 

«Менеджмент», 1 к 

магістр, заочна ф.н. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  

ЛТЕУ 15-17 

травня 2019 

р. 

Оптимізація діяльності організації 

засобами інноваційної політики та 

креативного менеджменту 

 

12 

Крук С.М. 

 

ТУСО, спец. 

«Менеджмент», 1 к 

магістр, заочна ф.н. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  
ЛТЕУ 15-

17 травня 

2019 р. 

Творча активність працівників як 

основний креативний інструмент 

розвитку інтелектуального капіталу 

організації 

 

13 

Максімов М. С. 
ТУСО, спец. 

«Менеджмент», 1 к 

магістр, заочна ф.н. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  
ЛТЕУ 15-17 

травня 2019 

р. 

Творча активність працівників як 

основний креативний інструмент 

розвитку інтелектуального капіталу 

організації 

 

14 Шевченко А. С Факультет 

товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування  

Напрям підготовки 

Менеджмент 

денна 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю і 

безпекою товарів та послуг 

Міжнародна науково-

практична конференція 

Львів. 6 

грудня 

2018 р. 

Інноваційний потенціал у сфері 

готельно-ресторанного бізнесу 

 



15 Бухтіярова А. ТУСО, спец. 

«Менеджмент», 1 к 

магістр, заочна ф.н. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  

ЛТЕУ 15-17 

травня 2019 

р. 

Компетентнісний підхід до кадрового 

забезпеченн туристичного підприємства  

16 Герега Т. О. ТУСО, спец. 

«Менеджмент», 1 к 

магістр, заочна ф.н. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  

ЛТЕУ 15-

17 травня 

2019 р. 

Інноваційні технології розвитку торгівлі 

в сучасних умовах  

17 Ярем І. І. ТУСО, спец. 

«Менеджмент», 1 к 

магістр, заочна ф.н. 

Збірник студентських тез 

наукової конференції  

ЛТЕУ 15-17 

травня 2019 

р. 

Концептуальні засади загального 

управління якістю  

 

Таблиця 5.16 

Інформація про участь студентів факультету у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт у 2018/19 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 

конференції 

Здобуті нагороди: 

Примітки 
диплом 

(так/ні) 

номінація 

(вказати) 

участі не приймали 

Таблиця 5.17 

Інформація про стажування (у тому числі закордонні) викладачів кафедри   менеджменту у  2018/19 р. 

№ 

з/п 

П.І.Б 

викладача 

Місце проходження 

стажування (вказати назву  

кафедри, факультету, 

підрозділу, вузу, організації, 

для закордонних - країну) 

Період 

стажування 

(з --- до ---) 

Коротка інформація про хід стажування та отримані викладачем результати 

(здобутки) 

1 Трут О. О. 

кафедра менеджменту  

Львівський національний 

університет ім. Івана Франка   

з "02" травня 

2019 р. по "10" 

червня 2019 р. 

 Ознайомлена з інноваційними технологіями викладання навчальних 

дисциплін кафедри "Менеджменту" 

 Знайомство з досвідом організації та інформаційно-методичного 

забезпечення практичної підготовки бакалаврів і магістрів спец. 073 

"Менеджмент" ОПП "Менеджмент" 

 Вивчено актуальні проблеми сучасного менеджменту організацій в наукових 

дослідженнях та працях професорсько-викладацького складу кафедри 



"Менеджменту" 

 Знайомство з досвідом організації та інформаційно-методичного 

забезпечення форм атестації здобувачів вищої освіти за спец. 073 

"Менеджмент" ОПП "Менеджмент" освітніх рівнів бакалавр і магістр 

 Налагоджено ефективну співпрацю. 

2 Кудла Н.Є. 

кафедра менеджменту  

Львівський національний 

університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій 

імені С.З. Гжицького 

з “25” лютого 

2019 року     по 

“25” березня 

2019 року 

 Ознайомлення з навчальними планами спеціальності «Менеджмент  

 Ознайомлення з робочими програмами дисциплін «Управління 

потенціалом підприємства», «Управління якістю», «Управління змінами», 

«Інноваційний менеджмент» 

 Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням дисципліни 

«Інноваційний менеджмент» 

 Ознайомлення з перебігом реалізації наукової тематики кафедр сфери 

управління 

 Підготовлена спільна наукова стаття до вісника університету 

 Оформлення та затвердження звіту про виконання плану стажування 

 


