
 

Таблиця 1 

Підсумкові результати наукової роботи викладачів кафедри менеджменту за 2019/20 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) 

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. - 1 - - - - -  0/4   - - 1/0 

2 Свидрук І.І - 1 9/8 1 - 1 8 0/1 1/4 1/2 - 1  - 1/0 

3 Колянко О.В.   2/1    1  0/2 0/1  - 1  

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

5 Кудла Н.Є.  1 - 2 1  1 1/1 0/1      

6 Єлейко В.І.    1   1   0/1     

                

 Разом по кафедрі  3 12/10 4 1 1 11 1/2 1/15 1/5  1 1 2/0 

                

   ⃰  - заповнюється кожним викладачем кафедри і підсумовується відповідальним по кафедрі за наукову 

роботу  

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1(А) 

Монографії опубліковані викладачами кафедри менеджменту за 2019/20   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 

Розділ 8. Управління результативністю 

торговельних організацій і підприємств) 

 

(Соціально-економічні аспекти управління 

розвитком та безпекою економічної системи 

України) 

 

Вид-во ЛТЕУ, 

ТОВ «Галицька 

видавнича 

спілка», 2020. — 

502 с. 

(С. 8-80) 

ні  так 

Барна М.Ю.,  

Кальницька М.А., 

Клепанчук О.І., 

Корчинський І.О., 

Підлипна Р.П.,         

Семак Б.Б.,  

Сидорчук О.Г.,  

Трут О.О.,           
Турянський Ю.І. 

2 

Розділ 1. Економіка знань: трансформаційна 

перебудова вітчизняної економіки та 

креативне управління управління  

інтелектуальним капіталом 

 

(Соціально-економічні аспекти управління 

розвитком та безпекою економічної системи 

України) 

 

Вид-во ЛТЕУ, 

ТОВ «Галицька 

видавнича 

спілка», 2020. — 

502 с. 

(с. 443-480) 

ні  так 

Барна М.Ю.,  

Кальницька М.А., 

Клепанчук О.І., 

Корчинський І.О., 

Підлипна Р.П.,         

Семак Б.Б.,  

Сидорчук О.Г.,  

Свидрук І.І.,           
Турянський Ю.І. 

3 

Розділ. Становлення винного туризму та його 

розвиток на Закарпатті  

 

Практика і перспективи розвитку індустрії 

гостинності 

 

 

ЛТЕУ, 2019 199 

с. 

 
С.22-31 

ні  Так 
Кудла Н.Є.  

Замрій О.В. 

   ⃰  - заповнюється кожним викладачем кафедри і зводиться в підсумкову таблицю (1 А - кафедра) 

відповідальним по кафедрі за наукову роботу  

 



 

Таблиця 1(Б) 

Статті опубліковані викладачами кафедри менеджменту за 2019/20 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 Свидрук І. І. 

Психологічні передумови 

формування інноваційного 

стилю управління розвитком 

персоналу 

Вісник Одеського 

національного 

університету. 

Економіка : науковий 

журнал. – м. Одеса. – 

2019. – Том 24 Випуск 

5 (78). – С. 105-109. 

так 
Index 

Copernicus 
Вітчизняне так 

2 

Свидрук І. І., 

Турянський Ю. І, 

Клепанчук О. Ю. 

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. 

35-45. 

так 
Index 

Copernicus 
Вітчизняне так 

3 Свидрук І. І. 

Управління конфліктами та 

соціальними експектаціями в 

діяльності організацій 

Науковий вісник 

НЛТУ України. – 

Львів: Вид-во НЛУУ, 

2019. Випуск 29 (9) –  

С. 98-107. 

 

так 

Index 

Copernicus, 

Ulrich’s 

Periodicals, 

Google 

scholar 

Вітчизняне так 

4 
Свидрук І. І.,  

Леськова С. В. 

Розвиток компетентностей 

персоналу підприємств 

торгівлі в контексті 

міжнародних стандартів ISO 

Економічний журнал 

Одеського 

політехнічного 

університету. – 2019. 

– № 3 (9). – С. 112-

119. 

так 
Index 

Copernicus 
Вітчизняне так 



5 Свидрук І. І. 

Управління 

інфраструктурним 

забезпеченням розвитку 

внутрішньої торгівлі в 

Україні 

Науковий 

економічний журнал 

“Інтелект ХХІ”.  – 

Київ: Видавничий дім 

“Гельветика”, 2019. -  

Вип. 6. Ч. 2. С. 14-19. 

так 
Index 

Copernicus 
Вітчизняне так 

6 
Свидрук І. І., 

Турянський Ю. І 

Соціально-економічне 

підґрунтя креативного 

менеджменту організації 

Вісник ЛТЕУ: збірник 

наукових праць. 

Економічні науки. – 

Львів: Вид-во ЛТЕУ, 

2019. Випуск 58. – С. 

76-81 

 

так 

Index 

Copernicus, 

Ulrich’s 

Periodicals, 

Google 

scholar 

World Cat 

Вітчизняне так 

7 

Свидрук І. І.,  

Крук С. М., 

Максімов М. С. 

Особливості управління 

розвитком креативних груп 

Підприємництво і 

торгівля: збірник 

наукових праць. – 

Львів: Вид-во ЛТЕУ, 

2019. Випуск 58. – С. 

82-89 

 

так 

Ulrich’s 

Periodicals, 

Index 

Copernicus, 

Google 

Scholar, 

World Cat 

Вітчизняне так 

8 

Свидрук І. І., 

Миронов Ю. Б., 

Топорницька М.Я. 

Стратегічне маркетингове 

планування в туризмі 

Науковий вісник 

НЛТУ України. – 

Львів: Вид-во НЛУУ, 

2020. Випуск 30 (1). –  

С. 94-98. 

 

так 

Index 

Copernicus, 

Ulrich’s 

Periodicals, 

Google 

scholar 

Вітчизняне так 

9 

I. Svydruk, 

M. Topornytska, 

I. Melnyk 

 

Development of creative 

tourism as a management tool 

for recreational development of 

economically depressive 

regions of Ukrainian 

carpathians 

Independent Journal of 

Management & 

Production 

(Special Edition ISE, 

S&P) Vol 11, No8 

(2020). – P. 640-660. 

так 

Index 

Copernicus, 

Directory of 

Open Access 

Journals, ESCI 

by Web of 

Science 

Зарубіжне 

 
 

10 Свидрук І. І. 

Новітні управлінські підходи 

до креативної мотивації 

працівників  

 

Науковий вісник 

Херсонського 

державного 

університету. Серія 

так 

Index 

Copernicus, 

 

Вітчизняне так 



«Економічні науки» 

Випуск 38/20, 2020. - 

С. 38-45. 

11 Колянко О.В. 

Регіональний розвиток 

публічного адміністрування 

на засадах менеджменту  

Підприємництво і 

торгівля ЛТЕУ. – 

2019. – Вип.24ю – 

С.103-107 

так 

Ulrich’s 

Periodicals , 

Index 

Copernicus, 

Google 

Scholar 

 

Вітчизняне Так 

12 Колянко О.В. 

Миронов Ю.Б. 

Корпоративна культура 

закладу вищої освіти та її 

складові  

 

Збірник наукових 

праць за матеріалами 

V Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції м. 

Херсон., 2020. – 415 с. 

– С.105-110 

ні  Вітчизняне Ні 

13 

Kudla N., Qurini-

Popławski, 

Rutynski M. 

Tourism in the Soviet 

Carpathians: Accommodation 

Facilities for Qualified 

Tourism in the Eastern 

Carpathians (Lviv and Ivano-

Frankivsk Oblast) in the 1970s 

and 1980s 

Tourism 2019, 29/2. – 

113-122 s 

 

 

так 
Google 

Scholar 
Зарубіжне  

14 
Nazar Kudla, 

Yuriy Myronov. 

Methodology of evaluating the 

attractiveness of wine tourism 

objects in the Transcarpathian 

Region of Ukraine.  

Polish Journal of Sport 

and Tourism. - Vol.27 

(2020) No. 2, pp. 28- 32 
так Scopus Зарубіжне  

15 

Носов О.Ю., 

Коцупей В.М. 

Формування нормативно - 

правового поля кластеризації 

в Україні 

Збірник наукових 

праць Хмельницького 

КТЕІ; серія 

"Економічні науки", 

№14, 2019р. 

ні - Вітчизняне  так 

16 

Vasyl Yeleyko, 

Mariya 

Demchyshyn, 

Oleksandr 

Econometric analysis of 

tourism activity in Ukraine  
 

Studia i Materialy. Mis-

cellanea Oeconomicae, 

Kielce, 2020, N 5/2020, 

s. 161-167 

так 
Index 

Copernicus 
зарубіжне  



Stepanyuk 

      ⃰  - заповнюється кожним викладачем кафедри і зводиться в підсумкову таблицю (1 Б - кафедра) 

відповідальним по кафедрі за наукову роботу  

 

Таблиця 1(В) 

Участь викладачів кафедри менеджменту у конференціях за 2019 /20 -  навчальний  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 Свидрук І. І., 

Мельник А.Р. 

Управління проектами: 

проектний підхід в 

сучасному менеджменті  

14-15 листопада 

2019 р. Одеса 

міжнародна в Україні так так Про деякі перешкоди 

розвитку туризму в 

Україні 

2 Свидрук І. І. Підприємництво в 

аграрній сфері: глобальні 

виклики та ефективний 

менеджмент  

12-13 лютого 

2020 р. 

Запоріжжя 

міжнародна в Україні ні так Дорожня карта 

креативного оновлення 

аграрної галузі України 

3 Свидрук І. І. Актуальні питання 

економічного розвитку в 

сучасних умовах 

 

26-27 березня 

2020 р., Херсон 

всеукраїнська ні так Інноваційно-інвестиційні 

напрями розвитку 

вітчизняної економіки 

4 Свидрук І. І. Сучасні технології 

менеджменту, 

інформаційне, фінансове 

16-17 квітня 

2020 р., Черкаси 

всеукраїнська так так До питання менеджменту 

економічної безпеки 

держави 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEconMan/ChairBusinessEconomics/Conference/22_april_2016.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEconMan/ChairBusinessEconomics/Conference/22_april_2016.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEconMan/ChairBusinessEconomics/Conference/22_april_2016.aspx


та облікове забезпечення 

розвитку економіки в 

умовах євроінтеграції  

5 Свидрук І. І. Інноваційні стратегії та 

моделі економічних 

трансформацій в умовах 

євроінтеграційних 

викликів  

15 травня 2020 

р., Харків – 

Ужгород – 

Софія – 

Пшеворськ 

закордонна ні так Інноваційні підходи до 

управління соціальною 

відповідальністю як 

фактор 

конкурентоспроможності 

ІТ-підприємства 

6 Свидрук І. І. Економіка та управління: 

сучасний стан та 

перспектива розвитку  

14-15 травня 

2020 р., Одеса 

міжнародна в Україні  так Актуальні управлінські 

проблеми економіки знань 

7 Свидрук І. І. Стан і перспективи 

розвитку обліково-

інформаційної системи в 

Україні  

22 травня 2020 р., 

Тернопіль 

міжнародна в Україні  так Роль стратегічного 

планування в управлінні 

інноваційним розвитком 

підприємства 

8 Трут О.О. Інноваційні фактори 

розвитку торговельних 

організацій і підприємств 

споживчої кооперації 

України 

м. Львів, 

ЛТЕУ, 

5 грудня 2019 р. 

міжнародна ні так Принципи соціальної 

відповідальності закладів 

ресторанного 

господарства 

9 

Трут О.О. 

Управління економічними 

процесами на макро- і 

мікрорівні: проблеми та 

перспективи вирішення 

м. Львів, 

НУ «Львівська 

політехніка» 

29–30 квітня 

2020 р 

міжнародна ні так 

Інформаційно-

комунікаційні 

інструменти управління 

результативністю 

організації 

10 

Трут О.О. 

Сучасні напрями розвитку 

економіки, підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення 

м. Львів, 

ЛТЕУ, 

18-19 червня 

2020 р. 

міжнародна ні так 

Фактори управління 

результативністю 

торговельних 

підприємств 

11 

Трут О.О. 

Сучасні напрями розвитку 

економіки, підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення 

м. Львів, 

ЛТЕУ, 

18-19 червня 

2020 р. 

міжнародна ні так 

Концептуальні принципи 

управління соціальною 

відповідальністю 

організації 

12 Kudla N., 

Hamkalo M 

Economic and Social 

Development.  

«Sustainable Tourist 

Varazdin, 24-25 

October 2019. 

зарубіжна Так так Emergence of Wine 

Tourism and its 

Development in Ukrainian 



Destinations»  Transcarpathia 

13 Кудла Н.Є., 

Коцупей В.М. 

Сучасні напрями розвитку 

економіки, 

підприємництва та їх 

правового забезпечення 

м. Львів, 

ЛТЕУ, 

18-19 червня 

2020 р. 

міжнародна ні так 

Типологія 

агротуристичних 

господарств 

14 Колянко О.В. Сучасні напрями розвитку 

економіки, підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення 

м. Львів, 

ЛТЕУ, 

18-19 червня 

2020 р. 

міжнародна ні так Ефективність та 

результативність 

публічного управління  

та адміністрування 

15 Колянко О.В.  

Миронов Ю.Б. 

Сучасні тенденції розвитку 

індустрії туризму та 

гостинності у 

конкурентному 

середовищі 

м.Харків, 

17.05. 2020 

міжнародна ні так Особливості 

корпоративної культури 

в індустрії гостинності 

16 Колянко О.В.  

Миронов Ю.Б. 

Актуальні питання 

економічного розвитку в 

сучасних умовах 

Херсон 

26-27.03 

 

всеукраїнська ні так Корпоративна культура у 

закладу вищої освіти та її 

складові 

17 Коцупей В.М. Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

Львів, ЛТЕУ  

5.12.2019 

 

міжнародна ні так Теоретичні основи 

фінансування видатків 

бюджету держави 

18 Коцупей В.М. Актуальні питання 

економічного розвитку в 

сучасних умовах. 

м. Херсон, 

26-27 березня 

2020 року 

 

всеукраїнська ні так Внутрішній ринок як об’єкт 
державного регулювання  

 

19 Коцупей В.М. Економіка та управління: 

сучасний стан та 

перспектива розвитку  

Одеса,  

14-15 травня 

2020 р. 

міжнародна ні так Структурні зміни 

внутрішнього ринку 

України засобами 

цифрової економіки  

20 Коцупей В.М. Сучасні напрями розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення 

Львів, ЛТЕУ  

18-19 червня 

2020  

міжнародна ні так Управлінські питання 

регулювання 

внутрішнього ринку праці 

за умов запровадження 

інституційних реформ 

21 Єлейко В.І., 

Долинський 

С.В., Єлейко 

Науково-практична 

конференція Карпатського 

інституту підприємництва 

Мукачево, 

травень 2020 

всеукраїнська ні так Економетричні моделі 

оцінки рівняння 

конкурентноспроможнос



О.І. університету “Україна” ті регіонів України 

    

        

   ⃰  - заповнюється кожним викладачем кафедри і зводиться в підсумкову таблицю (1 В - кафедра) 

відповідальним по кафедрі за наукову роботу  

  

 

 

Таблиця 1(Г) 

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

за 20- -/- -  навчальний  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 

1 Свидрук І. І. Леськова С. В. 5 3/2 5/0 4 6  

2 Трут О.О. Лящук К.П. 4 2/2 4/0 4 5  

   ⃰  - заповнюється тільки тими викладачами кафедри, котрі є керівниками аспірантів і зводиться в 

підсумкову таблицю (1 Г - кафедра) відповідальним по кафедрі за наукову роботу  

 

 

Таблиця 1(Д) 

Наукові публікації викладачів кафедри  менеджменту у виданнях, індексованих  

у наукометричній базі SCOPUS  за 2019/20 -  навчальний  рік 



№ 

з/п 

Автор або 

 автори, П.І.Б. 

 

Назва статті 
Назва видання, номер видання, 

сторінки 

Вітчизняне

/ 

Зарубіжне 

(вказати)  

1 
Nazar Kudla, Yuriy 

Myronov 

Methodology of evaluating the attractiveness of wine tourism 

objects in the Transcarpathian Region of Ukraine 

Polish Journal of Sport and 

Tourism. - Vol.27 (2020) No. 2, 

pp. 28- 32 

Зарубіжне 

     

 

      ⃰  - заповнюється кожним викладачем кафедри і зводиться в підсумкову таблицю (1 Д - кафедра) 

відповідальним по кафедрі за наукову роботу  

   

Таблиця 1(Е) 

Наукові публікації викладачів кафедри  менеджменту у виданнях, індексованих  

у наукометричній базі WEB OF SCIENCE  за 2019/20-  навчальний  рік 

№ 

з/п 

Автор або 

 автори, П.І.Б. 

 

Назва статті 
Назва видання, номер видання, 

сторінки 

Вітчизняне

/ 

Зарубіжне 

(вказати)  

1 

I. Svydruk, 

M. Topornytska, 

I. Melnyk 

 

Development of creative tourism as a management tool for 

recreational development of economically depressive regions of 

Ukrainian carpathians 

Independent Journal of 

Management & Production 

(Special Edition ISE, S&P) Vol 

11, No8 (2020). – P. 640-660. 

зарубіжне 

      ⃰  - заповнюється кожним викладачем кафедри і зводиться в підсумкову таблицю (1 Е - кафедра) 

відповідальним по кафедрі за наукову роботу  

 

Таблиця 2 (А) 

Наукові публікації та участь у конференціях аспірантів під керівництвом викладачів кафедр факультету 

(інституту)                              за 20- -/- -  навчальний  рік                                                                                                   



№ 

з/п 

Кафедри факультету 

(інституту) 

Кількість 

опублікованих 

статей аспірантів 

(кількість) 

Одноосібні / у 

співавторстві 

(вказати кількість, 

наприклад 4/7) 

У вітчизняному/ 

зарубіжному 

виданні 

(вказати кількість, 

наприклад 8/3) 

Якщо 

вітчизняне - 

фахове (вказати 

кількість) 

Кількість 

опублікованих 

матеріалів або тез 

конференцій 

(кількість) 

Примітки 

 Кафедра менеджменту 5 3/2 5/0 4 8  

        

 Разом по факультету 

(інституту) 
      

⃰  - заповнюється заступником декана факультету (директора інституту) з наукової роботи на основі 

аналізу таблиці 1(Г) поданої кафедрами факультету (інституту) 

 

Таблиця 4 

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

2019/20 -  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- 

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 2 14 2 2  

         

 ⃰  - заповнюється відповідальним по кафедрі за наукову роботу  

            

Таблиця 5 

Інформація про діяльність наукової школи (шкіл) кафедри менеджменту 2019/20 навчальному  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 

1 

Сучасний менеджмент 

результативності 

вітчизняних організацій 

проф. Трут 

О.О. 

Кудла Н.Є 

Колянко О.В. 

Лящук К.П. 

2014 1 3/2 1  

2 

Формування механізмів 

управління креативним та 

інвестиційним розвитком 

інфраструктури 

економічної системи 

проф. 

Свидрук І.І. 

Леськова С. 

В. 

Батьковець 

Н.О. 

2019 2 9/1 1  

   ⃰  - заповнюється відповідальним по кафедрі за наукову роботу  

    

 

Таблиця 6 

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

2019/20 -  навчальному 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 Колянко О.В. 
Україна, Львів Бізнес курс 

«MESH» 

09.10. по 

05.11.2019р. 

Сертифікат професійного розвитку і підвищення 

кваліфікації. Навчання тривало в обсязі 6 кредитів 

ECTS-180 год. 

2 Свидрук І. І. 

Болгарія, м. Софія 

Bulgaria, Sofia 

University of Finance, Business and 

Entrepreneurship 

13 January-  

08 February 

1) Знання про інноваційні технології та методи у 

навчанні, про дистанційні форми навчання, про 

вищу школу в Болгарії тощо 

2) Подача тез «Інноваційні стратегії та моделі 



економічних трансформацій в умовах 

євроінтеграційних викликів» на міжнародну 

конференцію в Болгарії; 

3) Написання розділу у колективну болгарську 

монографію «Фактори впливу на ефективність 

управління товарним ринком України» 

 

   ⃰  - заповнюється кожним викладачем кафедри, підсумовується відповідальним по кафедрі за наукову роботу 

і зводиться в єдину таблицю по факультету (інституту) заступником декана з наукової роботи  

 

 

Таблиця 7 

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

20- -/- -  навчальному році 

№ 

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: 

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) 

          

          

          

⃰  - заповнюється заступником декана факультету (директора інституту) з наукової роботи на основі 

аналізу даних до  таблиці 7 поданих науковими керівниками студентів 

 

Таблиця 8 

Інформація про участь студентів Університету у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських  

наукових робіт у 20- -/- -  навчальному році 

№ П.І.Б. студента Інститут Науковий Тема роботи Назва закладу, Назва галузей Здобуті нагороди: Примітки 



з/п (факультет), 

напрям 

підготовки, номер 

групи, форма 

навчання 

керівник 

(П.І.Б., вчене 

звання) 

де проходив 

конкурс, термін 

проведення 

наук (груп 

спеціальностей, 

спеціальностей), 

з яких 

проводився 

конкурс 

диплом 

переможця 

(I, II або III 

ступеня -

вказати) 

грамота 

(так/ні) 

          

          

          

          

⃰  - заповнюється заступником декана факультету (директора інституту) з наукової роботи на основі 

аналізу таблиці 8 поданої кафедрами факультету (інституту) 

 

Таблиця 9 

Інформація про наукові публікації студентів Університету у 20- -/- -  навчальному році 

№ 

з/п 
П.І.Б. студента 

Інститут (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) 

       

       

       

⃰  - заповнюється заступником декана факультету (директора інституту) з наукової роботи на основі 

аналізу таблиці 9 поданої кафедрами факультету (інституту) 

 

 

Таблиця 10 

Інформація про участь студентів Університету у наукових конференціях у 2019/20 -  навчальному році 

№ 

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 Салань О.І.- 
ТУСО "073" 18-0911-

001 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і 

послуг" Міжнарод " 

м. Львів, 

ЛТЕУ, 

12 грудня 

2019 р. 

Теоретичні основи фінансування 

видатків бюджету держави 
 

2 Кучишин Ю.Ю.  

ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

1 курс, денна 

“Інновації, тренди та 

перспективи індустрії 

гостинності”, 

міжнародна 

м. Львів, 

ЛТЕУ, 

12 грудня 

2019 р. 

Портрет сучасного менеджера 

готельно-ресторанного підприємства 
 

3 Коба Л.О. 

ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

3 курс, денна 

“Інновації, тренди та 

перспективи індустрії 

гостинності”, 

міжнародна 

м. Львів, 

ЛТЕУ, 

12 грудня 

2019 р. 

Інноваційні фактори розвитку 

торговельних організацій і 

підприємств споживчої кооперації 

України 

 

4 Коба Л.О. 

ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

3 курс, денна 

Сучасні напрями розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення 

м. Львів, 

ЛТЕУ, 

18-19 

червня 

2020 р. 

Локальні інновації в управлінні 

комерційною функцією ТОВ 

“Епіцентр К” 

 

5 
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 
 

6 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 

 

7 Едель Д.Д. 

ТУСО, спец. 

«Менеджмент», 3 курс, 

денна фн 

«Інноваційні процеси і їх 

вплив на ефективність 

діяльності підприємства 

Полтава 

13 Травня 

2020 

Інноваційні підходи надання 

адміністративних послуг 
 

⃰  - заповнюється заступником декана факультету (директора інституту) з наукової роботи на основі 

аналізу таблиці 10 поданої кафедрами факультету (інституту) 

 

Таблиця 11 

(заповнюють тільки випускові кафедри) 



Інформація про участь студентів Університету у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт  

у 20- -/- -  навчальному 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 

конференції 

Здобуті нагороди: 

Примітки 
диплом 

(так/ні) 

номінація 

(вказати) 

         

         

         

         

⃰  - заповнюється заступником декана факультету (директора інституту) з наукової роботи на основі 

аналізу таблиці 11 поданої кафедрами факультету (інституту) 
 


