
 

Таблиця 1 

Підсумкові результати наукової роботи викладачів кафедри менеджменту за 2019 календарний  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) 

Керів 

ництво 

аспіран-

тами 

(кількість/ 

з них 

захис-

тились) 

(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 Трут О. О. 0 0 1/1 0 0 0 0 0/0 0/4 0/1 0/0 0 1 0/0 

2 Свидрук І. І. 0 0 3/3 1 0 1 0 0/0 0/3 0/0 0/0 0 0 0/0 

3 Кудла Н.Є. 0 0 1/1 0 0 0 1 1/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0/0 

4 Коцупей В.М. 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0/1 0/0 0/0 0 0 0/0 

5 Колянко О.В. 0 0 1/1 0 0 0 0 0/0 0/2 0/0 0/0 1 1 0/0 

6 Єлейко В.І. 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 

 Разом по кафедрі 0 0 9/9 1 0 1 1 1/0 0/10 0/1 0/0 1 3 0/0 

 

Таблиця 1(А) 

Монографії, опубліковані викладачами кафедри менеджменту за 2019 календарний  рік 

 

№ 

з/п 

Назва  

монографії 

Видавництво,  

рік видання, 

кількість сторінок 

Одно-

осібна, 

(Так  

або Ні) 

Якщо Так,  вказати 

автора, П.І.Б. 

 

У спів 

авторстві 

(Так або Ні)  

Якщо Так , вказати 

всіх авторів, П.І.Б.  

 

       

       

 

 



Таблиця 1(Б) 

Статті опубліковані викладачами кафедри менеджменту за 2019  календарний  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., 

Петрович Й. 

М. 

Моніторинг індивідуальної 

результативності працівників в 

процесі управління організацією 

Вісник НУ 

“Львівська 

політехніка”. 

Проблеми економіки 

та управління. – 

2019. – № 6. – С. 73-

80. 

ні - Вітчизняне так 

2. І. І. Свидрук, 

Н. О. 

Батьковець 

Методика моніторингу 

компетенційної складової 

управління персоналом 

креативних організацій 

Вісник 

Національного 

університету 

“Львівська 

політехніка” : 

збірник наукових 

праць. – м. Львів, 

2019. – Вип. 899. – 

С. 21-31. 

ні  Вітчизняне так 

3. G. Bashnyanin,       

V. Kutsyk,                

I. Svidruk 

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 Index 

Copernicus, 

Directory of 

Open Access 

Journals, 

ESCI by Web 

of Science 

Зарубіжне 

 

- 

4. І. І. Свидрук Психологічні передумови 

формування інноваційного стилю 

управління розвитком персоналу 

Вісник Одеського 

національного 

університету. 

Економіка : 

науковий журнал. –            

м. Одеса. – 2019. – 

Том 24 Випуск 5 

так Index 

Copernicus 

Вітчизняне так 



(78). – С. 61-69. 

5. І. І. Свидрук, 

Ю. І. 

Турянський, 

О. Ю. 

Клепанчук 

Діджиталізація внутрішнього 

ринку України як інструмент 

досягнення цілей сталого розвитку 

Науковий погляд: 

економіка та 

управління : 

науково-практичний 

журнал. – м. Дніпро. 

– 2019. –Випуск № 4 

(66). – С. 98-107. 

так Index 

Copernicus 

Вітчизняне так 

7 Кудла Н.Є., 

Батюк Б.Б 

Несільськогосподарська 

діяльність як вимір активізації 

сільських територій 

Науковий вісник 

ЛНУВМіБТ, серія  

«Економічні науки» 

Т.21 №92, 2019. – 

120-125 

так Index 

Copernicus 

Вітчизняне так 

 

8 
Колянко О.В. 

Регіональний розвиток публічного 

адміністрування на засадах 

менеджменту 

Підприємництво і 

торгівля ЛТЕУ. – 

2019. – Вип.24. – 

С.85-90. 

ні  вітчизняне Так 

 

Таблиця 1(В) 

Участь викладачів кафедри менеджменту у конференціях за 2019 календарний  рік 

№ 

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, 

матеріа-

ли 

(Так 

або Ні) 

Якщо Так, то вказати назву 

тез, матеріалів 

1 Трут О. О. “Сучасні наукові погляди на 

економічний розвиток 

країни” 

м. 

Хмельницький, 

1-2 лютого 2019 

р. 

міжнародна в 

Україні 

ні так Моніторинг та зворотний 

зв’язок в процесі 

управління 

індивідуальною 

результативністю 

2 Трут О. О. “Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в 

сучасних умовах” 

м. Львів,  

15-17 травня 

2019 

всеукраїнська ні так Зворотний зв’язок в 

процесі управління 

індивідуальною 

результативністю 



3 Трут О. О. 

Коба Л. О. 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

м. Львів, 

05 грудня 2019 

року 

міжнародна в 

Україні 

ні так Інноваційні фактори 

розвитку торговельних 

організацій і підприємств 

споживчої кооперації 

України 

4 Трут О. О., 

Ляшук К.П.  

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

м. Львів, 

05 грудня 2019 

року 

міжнародна в 

Україні 

ні так Принципи соціальної 

відповідальності закладів 

ресторанного 

господарства 

5 Трут О. О. 

Кучишин Ю. 

Ю. 

Інновації, тренди та 

перспективи індустрії 

гостинності 

м. Львів, 

12 грудня 2019 

року 

міжнародна 

в Україні 

ні так Портрет сучасного 

менеджера готельно-

ресторанного 

підприємства 

6 І. І. Свидрук, 

О. Ю. 

Клепанчук 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг  

5 грудня 2019 р.  

м. Львів 

міжнародна в 

Україні 

ні так Інституційні реформи 

інноваційного 

менеджменту на 

макрорівні 

7 І. І. Свидрук, 

С. В. 

Леськова 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг  

5 грудня 2019 р.   

м. Львів 

міжнародна в 

Україні 

ні так Розвиток персоналу 

торговельних 

підприємств України в 

умовах економічної 

глобалізації 

8 І. І. Свидрук, 

А. Р. 

Мельник 

Управління проектами: 

проектний підхід в 

сучасному менеджменті :  

 

14-15 листопада 

2019 р. м. Одеса 

міжнародна в 

Україні 

ні так Про деякі перешкоди 

розвитку туризму в 

Україні 

9 Kudla N., 

Hamkalo M 

Economic and Social 

Development.  

«Sustainable Tourist 

Destinations» 

Varazdin, 24-25 

October 2019. 

 

Зарубіжна Так так Emergence of Wine 

Tourism and its 

Development in Ukrainian 

Transcarpathia 

10 Коцупей 

В.М. 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

5.12.2019 міжнародна ні так Теоретичні основи 

фінансування видатків 

бюджету держави 

11 Колянко 

О.В., Демчин 

-ська Ю. 

 

 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

 

Львів 

5.12.2019 

міжнародна ні так Концептуальні основи 

товарної інноваційної 

політики. 



12 Колянко 

О.В., Коба Л. 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

Львів 

5.12.2019 

міжнародна ні так Просування та 

стимулювання попиту на 

нову продукцію. 

 

Таблиця 1(Г) 

Наукові публікації та участь у конференціях аспірантів під керівництвом викладачів                                                                                                    

кафедри  менеджменту за 2019 календарний  рік 

№ 

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 

         

         

 

Таблиця 1(Д) 

Наукові публікації викладачів кафедри менеджменту у виданнях, індексованих  

у наукометричній базі SCOPUS  за 2019 календарний  рік 

№ 

з/п 

Автор або 

 автори, П.І.Б. 

 

Назва статті 
Назва видання, номер видання, 

сторінки 

Вітчизняне/ 

Зарубіжне 

(вказати)  

     

     

 

Таблиця 1(Е) 

Наукові публікації викладачів кафедри  менеджменту у виданнях, індексованих  

у наукометричній базі WEB OF SCIENCE  за 2019 календарний  рік 



№ з/п 

Автор або 

 автори, П.І.Б. 

 

Назва статті 
Назва видання, номер видання, 

сторінки 

Вітчизняне/ 

Зарубіжне 

(вказати)  

1 
G. Bashnyanin, V. Kutsyk,                

I. Svidruk 
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 4 

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

у 2019 календарному  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- 

українських 

журналах 

опубліковано  

статей у  

зарубіжних  

журналах 

захищено 

дисертацій 

доктор-

ські 

канди-

датські 

1 

Формування сучасних систем  

результативного управління 

організаціями 

проф. Трут О.О. 0118U000025 - 6 - 2 - 

         

         

  

           Таблиця 5 

Інформація про діяльність наукової школи (шкіл) кафедри менеджменту у  2019 календарному  році 

№ 

з/п 
Назва школи 

Керівник 

школи 

Учасники 

(послідовни-

ки) 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 

 
Сучасний менеджмент 

результативності 

проф. Трут 

О.О. 
Фединець Н.І. 2014 - 5/1 1  



вітчизняних організацій Колянко О.В. 

 

Формування механізмів 

управління креативним та 

інвестиційним розвитком 

інфраструктури 

економічної системи 

проф. 

Свидрук І.І. 
      

 
Економетричні методи і 

моделі в менеджменті 

проф. Єлейко 

В.І.       

         

     

   Таблиця 6 

Інформація про стажування (у тому числі закордонні) викладачів кафедри менеджменту у 2019 календарному році 

№ 

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. 

1. Ознайомлена з інноваційними технологіями 

викладання навчальних дисциплін кафедри 

"Менеджменту" 

2. Знайомство з досвідом організації та інформаційно-

методичного забезпечення практичної підготовки 

бакалаврів і магістрів спец. 073 "Менеджмент" 

ОПП "Менеджмент" 

3. Вивчено актуальні проблеми сучасного 

менеджменту організацій в наукових дослідженнях 

та працях професорсько-викладацького складу 

кафедри "Менеджменту" 

4. Знайомство з досвідом організації та інформаційно-

методичного забезпечення форм атестації 

здобувачів вищої освіти за спец. 073 "Менеджмент" 

ОПП "Менеджмент" освітніх рівнів бакалавр і 

магістр 

5. Налагоджено ефективну співпрацю. 

2. Кудла Н.Є. 
Кафедра менеджменту 

Львівський національний 

25.02.2019 – 

25.03.2019 

1. Ознайомлення з навчальними планами спеціальності 

«Менеджмент  



університет ветеринарної медицини 

та біотехнологій ім. С.З. Гжицького 

2. Ознайомлення з робочими програмами дисциплін 

«Управління потенціалом підприємства», 

«Управління якістю», «Управління змінами», 

«Інноваційний менеджмент» 

3. Ознайомлення з навчально-методичним 

забезпеченням дисципліни «Інноваційний 

менеджмент» 

4. Ознайомлення з перебігом реалізації наукової 

тематики кафедр сфери управління 

5. Оформлення та затвердження звіту про виконання 

плану стажування 

3 Колянко О.В. 

Університет соціальних наук в 

Лодзі, факультет прикладних наук в 

Кракові, Польща 

З 02.05.2019р. по 

31.06.2019р. 

Сертифікат з професійного розвитку по програмі бізнес 

менеджмент, 180 год. 

 Колянко О.В. 

Практично-орієнтований 

навчальний курс «MESH Business 

Course», МОНУкраїни та 

благодійний фонд родини Демкур 

З 09.10.2019р. по 

05.12.2019р. 
Сертифікат  

 

Таблиця 7 

Інформація про участь студентів Університету підготовлених викладачами кафедри менеджменту до ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019 календарному році 

№ 

з/п 
П.І.Б. студента 

Інститут (факультет), 

напрям підготовки, 

номер групи, форма 

навчання, викладач, 

котрий керував 

підготовкою (П.І.Б) 

Участь у II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади: Назва закладу, 

де проходила 

олімпіада, 

термін 

проведення 

Здобуті нагороди: 

При-

мітки 
За напрямом 

підготовки, 

спеціальністю 

(вказати) 

З дисципліни 

(вказати) 

диплом 

переможця 

(I, II або III 

місце -

вказати) 

сертифікат 

учасника 

(так/ні) 

грамота 

(так/ні) 

          

          

 

Таблиця 8 

Інформація про участь студентів Університету під керівництвом викладачів кафедри менеджменту у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019 календарному році 



№ 

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: 

Примітки 

диплом 

переможця 

(I, II або III 

ступеня -

вказати) 

грамота 

(так/ні) 

          

          

 

Таблиця 9 

Інформація про наукові публікації студентів Університету під керівництвом викладачів кафедри менеджменту у 2019 

календарному році 

№ 

з/п 
П.І.Б. студента 

Інститут (факультет), напрям 

підготовки, номер групи, 

форма навчання викладач, 

котрий керував студентом 

(П.І.Б) 

Назва та номер наукового 

видання, у якому вийшла 

публікація 

Назва публікації 

Фахове 

видання 

(так/ні) 

Співавтори 

(П.І.Б., 

якщо є) 

       

 

Таблиця 10 

Інформація про участь студентів Університету під керівництвом викладачів кафедри менеджменту у наукових 

конференціях у 2019 календарному році 

№ 

з/п 
П.І.Б. студента 

Інститут (факультет), напрям 

підготовки, номер групи, 

форма навчання, викладач, 

котрий керував студентом 

(П.І.Б) 

Повна назва та статус  

конференції у якій взяв участь 

студент 

Місце і 

період 

проведення 

конференції 

Назва доповіді, тез доповіді 
При-

мітки 

1 Коба Л. О. 

Товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування, ОПП 

«Менеджмент»,  

17-0911-001, денна 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг. 

 

VІІ  міжнародна наук.-

практ. конф.  

(у дистанційній формі) 

м. Львів, 

05 грудня 

2019 року  

Інноваційні фактори розвитку 

торговельних організацій і підприємств 

споживчої кооперації України 

 

2 Кучишин Ю. Ю. Товарознавства, Інновації, тренди та м. Львів, Портрет сучасного менеджера  



управління та сфери 

обслуговування, ОПП 

«Менеджмент»,  

19-0911-001, денна 

перспективи індустрії 

гостинності 

І Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-конференція 

12 грудня 

2019 року 

готельно-ресторанного підприємства  

3 А. Р. Мельник 

ТУСО, спец. 

«Менеджмент»  

1 курс, денна фн 

Управління проектами: 

проектний підхід в 

сучасному менеджменті :  

Х Міжнар. наук.-практ. 

Інтернет-конференція 

14-15 

листопада 

2019 р. м. 

Одеса 

Про деякі перешкоди розвитку туризму 

в Україні 
 

4 
Кучерява Х. М., 

Мошура Д. А. 

ТУСО, спец. «Готельно-

ресторанна справа»  

3 курс, денна фн 

І міжнародної науково-
практичної інтернет-

конференції «ІННОВАЦІЇ, 
ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ» 

Львів, 12 

грудня 

2019 р 

Ринкові вимоги до підготовки фахівців  

готельно-ресторанної сфери 
 

5 Пелех К.Ю. 

ТУСО, спец. «Готельно-

ресторанна справа»  

3 курс, денна фн 

І міжнародної науково-
практичної інтернет-

конференції «ІННОВАЦІЇ, 
ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ» 

Львів, 12 

грудня 

2019 р 

Персонал як чинник конкурентної 

переваги підприємств з надання 

туристичних послуг 

 

Таблиця 11 

(заповнюють тільки випускові кафедри) 

Інформація про участь студентів спеціальності «Менеджмент» у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт у 2019 

календарному році 

№ 

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: 

Примітки 
диплом 

(так/ні) 

номінація 

(вказати) 

         

         

 


