
 

Таблиця 1 

Підсумкові результати наукової роботи викладачів кафедри менеджменту за 2020 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 

Україні 

все-

укра-

їнська 

вузів- 

ська 

за кор-

доном 

в 

Україні 

1 Трут О.О. - 1 - - - - - 0/1 0/6 - - - - 1/0 

2 Свидрук І.І  2 6/6 1 1 1 5 0/1 0/3 1/2 -   1/0 

3 Колянко О.В.   1/1    1 - 0/4 0/1 -    

4 Коцупей В.М.   0,5/0,5    0,5 - 0/2,5 0/1 -  1  

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

6 Фединець Н.І. - - 2,5/2,5 0 0 0 2,5 2/2 2/3 - - 0 1  

7 Єлейко В.І.    1   1    -    

 Разом по кафедрі  3 10/10 4 2 2 10 3/5 2/19 1/4 - 0 2  

                

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

роботу  

 

 

 

 

 



 

Таблиця 1(А) 

Монографії опубліковані викладачами кафедри менеджменту за 2020 календарний 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 Соціально-економічні аспекти управління 

розвитком та безпекою економічної системи 

України 

Вид-во ЛТЕУ, 

ТОВ «Галицька 

видавнича 

спілка», 2020. — 

502 с. 

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., Свидрук 

І.І., Турянський Ю.І. 

2 New trends in the economic systems 

management in the context of modern global 

challenges: collective monograph / scientific 

edited by M. Bezpartochnyi // VUZF University 

of Finance, Business and Entrepreneurship.  

Sofia: VUZF 

Publishing House 

“St. Grigorii 

Bogoslov”, 2020. 

– Vol. 2. – 317 p. 

ні  так Svydruk I., Klepanchuk 

O. 

3 Актуальні проблеми економіки і 

менеджменту: теорія, інновації та сучасна 

практика: монографія, книга восьма 

Херсон: ОЛДІ-

ПЛЮС,  2020. - 

424 с. 

ні  так за ред. д.е.н., проф. 

Кузнєцова Е.А.  

проф. (Свидрук І.І.) 

   ⃰  - 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 2020 календарний  рік 

№ 

з/п 

Автор або 

 автори, П.І.Б. 

 

Назва статті 
Назва видання, номер 

видання, сторінки 

Видання 

включене до 

наукометрич

ної бази (баз)  

(Так або Ні) 

Якщо Так, то вказати 

назву бази (баз) 

Вітчизняне/ 

Зарубіжне 

(вказати)  

Якщо 

вітчизняне - 

фахове 

(вказати Так 

або Ні) 

1 Nazar Kudla, 

Yuriy Myronov 

SERVQUAL Method in 

Assessing the Quality of Rural 

Tourism Services 

Scientific Papers. Series 

“Management, Economic 

Engineering in 

Agriculture and Rural 

Development”. Vol. 20, 

Issue 4, 2020. - pp. 307-

312. 

так WEB OF 

SCIENCE, Index 

Copernicus, 

Ulrich’s 

Periodicals 

Directory 

Зарубіжне 

 

 

2 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  

3 Колянко О.В. Держане регулювання 

корпоративних відносин в 

Україні 

Економічні науки 

ЛТЕУ.-2020-випуск 60 

ст. 35-30 

так Ulrich’s 

Periodicals, Index 

Copernicus, Googl 

Scholar, Word Cat 

Вітчизняне Так 

4 Фединець Н.І. Сучасна модель менеджменту 

в Україні та її вплив на 

механізм управління 

персоналом туристичного 

підприємства 

Науково-виробничий 

журнал “Інноваційна 

економіка”, 2020. – № 

5-6. – С. 83-88 с. 

Так Google Scholar, 

Index Copernicus 

ERIH PLUS 

Eurasian Scientific 

Journal Index 

ResearchBib 

Вітчизняне Так 

5 Фединець Н.І. Основні аспекти формування 

та прийняття рішень в процесі 

управління персоналом 

туристичного підприємства в 

умовах кризи 

Вісник Львівського 

торговельно-

економічного 

університету. 

Економічні науки. – 

2020. – Випуск 60. – С. 

61-68 

Так Ulrich’s 

Periodicals, Index 

Copernicus, 

Google Scholar, 

World Cat 

Вітчизняне Так 

http://esjindex.org/search.php?id=issn&ids=Innovative+Economy&S1=submithttp://esjindex.org
http://esjindex.org/search.php?id=issn&ids=Innovative+Economy&S1=submithttp://esjindex.org
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2309-1533


6 Фединець Н.І., 

Коцупей В.М. 

Мотиваційна складова 

управління поведінкою 

персоналу підприємства. 

Науковий журнал 

“Інтернаука”. Серія: 

“Економічні науки”, 

2020. – №10(42). – Том 

1. – С. 110-115 

Так Index Copernicus 

International (ICI); 

Polish Scholarly 

Bibliography; 

ResearchBib; 

Ulrichsweb Global 

Serials Directory; 

Google Scholar; 

Bielefeld 

Academic Search 

Engine  

Вітчизняне Так 

7 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 

8 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 

 

 

9 Свидрук І. І. Новітні управлінські підходи 

до креативної мотивації 

працівників  

 

Науковий вісник 

Херсонського 

державного 

університету. Серія 

«Економічні науки» 

Випуск 38/20, 2020. - С. 

38-45. 

так Index Copernicus, 

 

вітчизняне так 

10 Свидрук І. І. Conceptual construction model 

of management interaction  

 

The economic discourse. 

– 2020. – Iss. 2. – P. 139-

146. 

 

так Index Copernicus, 

РІНЦ, Research 

Bible 

вітчизняне так 

11 Свидрук І. І. Передумови стратегічного 

планування інноваційного 

Науковий журнал 

«Вісник 

так Index Copernicus, 

Google Scholar, 

вітчизняне так 



розвитку підприємств Тернопільського 

національного 

економічного 

університету» Випуск 2 

(96), 2020, С. 24-35. 

Eurasian Scientific 

Journal Index, 

International 

Citation Index Of 

Journal Impact 

Factor & Indexing) 

12 Свидрук І. І., 

Клепанчук О. 

Ю. 

Інституційне регулювання 

окремих управлінських 

аспектів функціонування 

ринку праці в Україні 

Вісник ЛТЕУ: збірник 

наукових праць. 

Економічні науки. – 

Львів: Вид-во ЛТЕУ, 

2020. Випуск 60. – 

С.18-24. 

 

так Index Copernicus, 

Ulrich’s 

Periodicals, Google 

scholar, World Cat 

вітчизняне так 

13 Yuriy 

Turyanskyy,  

Irena Svydruk, 

Orystlava 

Sydorchuk, 

Nataliіa 

Mitsenko, 

Olga 

Klepanchuk 

Management priorities of tax 

reform in Ukraine: 

implementation of international 

experience 

Investment Management 

and Financial 

Innovations. LLC «СPС 

Business Perspectives», 

- Sumy, Volume 17, 

Issue 2, 2020. – P. 320-

333.   

 

так Scopus вітчизнян

е 

так 

14 Vasyl Yeleyko, 

Mariya 

Demchyshyn, 

Oleksandr 

Stepanyuk 

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  

      ⃰  - 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 2020  календарний  рік 

№ 

з/п 

Учасник 

конференції, 

П.І.Б. 

 

Назва конференції 
Місце і 

дата проведення 

Статус конференції 

(зарубіжна, 

міжнародна в Україні, 

всеукраїнська, 

вузівська)  

Доповідь 

(Так/ 

Ні) 

Тези, 

матеріал 

(Так/ Ні) 

Якщо Так, то вказати назву 

тез, матеріалів 

1 Kudla N., 

Myronov Y. 

Turystyka w naukach 

społecznych 

Kraków-Bukowina 

Tatrzańska 

(on-line) 

19 listopada 2020 

зарубіжна Так  Metodologia oceny 

atrakcyjności obiektów 

turystyki winiarskiej w 

obwodzie zakarpatskim 

2 Кудла Н.Є., 

Коцупей В.М. 

Сучасні напрями розвитку 

економіки, 

підприємництва та їх 

правового забезпечення 

м. Львів,  

18-19 червня 2020 

р. 

міжнародна ні так 

Типологія агротуристичних 

господарств 

3 Свидрук І. І. Підприємництво в 

аграрній сфері: глобальні 

виклики та ефективний 

менеджмент  

м. Запоріжжя 12-

13 лютого 2020 р.  

міжнародна  ні так Дорожня карта креативного 

оновлення аграрної галузі 

України 

4 Свидрук І. І. Актуальні питання 

економічного розвитку в 

сучасних умовах 

м.Херсон 

26-27 березня 

2020 р.,  

всеукраїнська ні так Інноваційно-інвестиційні 

напрями розвитку 

вітчизняної економіки 

5 Свидрук І. І. Сучасні технології 

менеджменту, 

інформаційне, фінансове 

та облікове забезпечення 

розвитку економіки в 

умовах євроінтеграції  

м. Черкаси 

16-17 квітня 2020 

р.,  

всеукраїнська так так До питання менеджменту 

економічної безпеки держави 

6 Свидрук І. І. Інноваційні стратегії та 

моделі економічних 

трансформацій в умовах 

євроінтеграційних 

викликів  

Харків – Ужгород 

– Софія – 

Пшеворськ15 

травня 2020 р., 

зарубіжна ні так Інноваційні підходи до 

управління соціальною 

відповідальністю як фактор 

конкурентоспроможності ІТ-

підприємства 

7 Свидрук І. І. Економіка та управління: 

сучасний стан та 

перспектива розвитку  

м.Одеса  

14-15 травня 

2020 р. 

міжнародна  ні так Актуальні управлінські 

проблеми економіки знань 

8 Свидрук І. І. Стан і перспективи 

розвитку обліково-

22 травня 2020 р., 

Тернопіль 

міжнародна  ні так Роль стратегічного 

планування в управлінні 

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


інформаційної системи в 

Україні  

інноваційним розвитком 

підприємства 

9 Трут О.О. 
Управління економічними 

процесами на макро- і 

мікрорівні: проблеми та 

перспективи вирішення 

м. Львів, 

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 Трут О.О. Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

національного 

господарства в умовах 

глобальної нестабільності 

м. Кременчук, 

2-3 грудня 2020 

року 

міжнародна ні так Розвиток кооперативного 

менеджменту на засадах  

професіоналізму 

13 Трут О.О. Irecent scientific  

investigation 

Осло, Норвегія 

6-8 грудня 2020 

зарубіжна ні так Економіко-математичні 

методи та моделі в 

управлінні 

результативністю 

торговельних підприємств 
14 Трут О.О. 

Копко А.І. 

VIII міжнародна науково-

практична конференція   

«Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг» 

м. Львів,  

03.12.2020 

міжнародна ні так Ситуаційний підхід до 

ухвалення управлінських 

рішень в умовах 

невизначеності   

15 Трут О.О. 

Середа П.В. 

VIII міжнародна науково-

практична конференція   

«Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг» 

м. Львів,  

03.12.2020 

міжнародна ні так Інформаційне забезпечення 

менеджменту організації 



16 Колянко О.В. Сучасні напрями розвитку 

економіки, підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення 

м. Львів, 

18-19 червня 2020 

р. 

міжнародна ні так Ефективність та 

результативність 

публічного управління  та 

адміністрування 

17 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 

18 Колянко О.В.  

Миронов Ю.Б. 

Актуальні питання 

економічного розвитку в 

сучасних умовах 

м. Херсон 

26-27.03 

2020 

всеукраїнська ні так Корпоративна культура у 

закладу вищої освіти та її 

складові 

19 Колянко О.В. 

Озимок Г.В. 

Яцина Т. 

VIII міжнародна науково-

практична конференція   

«Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг» 

м. Львів,  

03.12.2020 

міжнародна ні так Товарна інноваційна 

стратегія організацій  

20 Колянко О.В. 

Малай І. 

VIII міжнародна науково-

практична конференція   

(дистанційній формі) 

«Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

м. Львів , 

03.12.2020 

міжнародна ні так Процес формування 

інноваційної стратегії 

21 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  

22 Коцупей В.М. 

Клепанчук О. 

Ю. 

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  

23 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 



24 Фединець Н.І. Актуальні проблеми 

економіки, обліку, 

фінансів і права 

м. Полтава,  

7.05.2020 р. 

міжнародна Так Так Ступінь готовності 

керівників підприємств до 

управління в умовах кризи 

25 Фединець Н.І., 

Білозор Н.Б. 

Актуальні проблеми 

функціонування 

господарської системи 

України 

м. Львів, 

20.11.2020 р.  

ЛНУ, ім. Івана 

Франка  

міжнародна Так Так Роль команди у 

забезпеченні ефективності 

управління змінами в 

організації 

26 Фединець Н.І., 

Білозор Н.Б. 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

м. Львів, ЛТЕУ 

3.12.2020 

міжнародна Ні Так Бенчмаркінг як сучасний 

метод управління змінами в 

організації 

27 Фединець Н.І. Наука: теорія і практика-

2020 

Przemyśl, 

7.08.2020 

зарубіжна Так Так Механізм оцінювання 

персоналу туристичного 

підприємства 

28 Фединець Н.І. Новости научного 

прогресса : матеріали ХVI 

науково-практичної 

конференції 

Софія 

15.08.2020 р. 

зарубіжна Так Так Забезпечення ефективності 

управління персоналом 

туристичного підприємства 

в умовах кризи 

   ⃰  - 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 2020  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 

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

 Трут О.О. Лящук К.П. 5 4/1 4/1 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 2020  календарний  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 

2 Yuriy Turyanskyy,  

Irena Svydruk, 

Orystlava Sydorchuk, 

Nataliіa Mitsenko, 

Olga Klepanchuk 

Management priorities of tax reform in Ukraine: 

implementation of international experience 

Investment Management and 

Financial Innovations. LLC «СPС 

Business Perspectives», - Sumy, 

Volume 17, Issue 2, 2020. – P. 

320-333.  

вітчизняне 

 

      ⃰  - 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 2020  календарний  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 

2 Nazar Kudla, Yuriy 

Myronov 

SERVQUAL Method in Assessing the Quality of Rural 

Tourism Services 

Scientific Papers. Series 

“Management, Economic 

Engineering in Agriculture and 

Rural Development”. Vol. 20, 

зарубіжне 



Issue 4, 2020. - pp. 307-312. 

      ⃰  - 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 2020 календарний 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 

        

        

 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 2020  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 3 10 4 - - 

 ⃰  - заповнюється відповідальним по кафедрі за наукову роботу  



           Таблиця 5 

Інформація про діяльність наукової школи (шкіл) кафедри менеджменту 2020 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. 

Фединець Н.І. 

Лящук К.П. 

2014 1 9/3 - - 

2 

Формування механізмів 

управління креативним та 

інвестиційним розвитком 

інфраструктури 

економічної системи 

проф. 

Свидрук І.І. 

Леськова С. В. 

Батьковець 

Н.О. 

2019 2 10/2 - - 

   ⃰  - заповнюється відповідальним по кафедрі за наукову роботу  

    

Таблиця 6 

Інформація про стажування (у тому числі закордонні) викладачів кафедри менеджменту у 2020 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 Фединець Н.І. Кафедра менеджменту, 

Львівський університет ім. Франка 

16.09.2020-

16.03.2021 

Тема стажування: Сучасні технології освітньо-

професійної підготовки менеджерів 

(вивчення особливостей організації навчально-

виховного процесу студентів ОПП “Менеджмент”, 

написання статті за фахом, участь в конференції за 

місцем стажування, підготовка методичних 



рекомендацій до дисципліни “Менеджмент”) 

2 Коцупей В.М. 
Кафедра менеджменту, 

Львівський університет ім. Франка 

14.12.2020 – 

22.01.2021 

Тема стажування компетентнісний підхід до освітньо-

професійної підготовки здобувачів вищої освіти за 

спец. 073  «Менеджмент» 

   ⃰  - 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  

2020 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- -/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) 

          



          

          

          

⃰  - 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 2020 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 2020 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 Коба Л.О. ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

3 курс, денна 

Сучасні напрями розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення 

м. Львів, 

18-19 червня 

2020 р. 

Локальні інновації в управлінні 

комерційною функцією ТОВ 

“Епіцентр К”  

2 Едель Д.Д. ТУСО, спец. 

«Менеджмент», 3 курс, 

денна форма навчання 

Інноваційні процеси і їх 

вплив на ефективність 

діяльності підприємства 

Полтава 13 

Травня 2020 

Інноваційні підходи надання 

адміністративних послуг  

3 Копко А.І. ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

VIII міжнародна науково-

практична конференція   

м. Львів, 

03 грудня 

Ситуаційний підхід до ухвалення 

управлінських рішень в умовах 
 



магістр 2 курс, денна (дистанційній формі) 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

2020 р. невизначеності   

4 Середа П. В. ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

магістр 2 курс, заочна 

VIII міжнародна науково-

практична конференція   

(дистанційній формі) 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

м. Львів, 

03 грудня 

2020 р. 

Інформаційне забезпечення 

менеджменту організації 

 

5 Тищук О. ТУСО, ОПП 

Менеджмент, ЗФ, 

магістр 2 р.н. заочна 

Міжнародна наукова 

конференція «Сучасні 

виклики сталого розвитку 

бізнесу» 

5-6 

листопада 

2020 р., 

Житомир 

Роль потреб особистості в процесі 

мотивування працівників організації 

 
 

6 Хлян Б. ТУСО, ОПП 

Менеджмент, бакалавр 

3 к., денна 

Міжнародна студентська 

наукова конференція 

«Менеджмент 2020: 

виклики та перспективи» 

18 листопада 

2020 р., 

Київ,  

Про деякі особливості відбору 

людських ресурсів 

 
 

7 Приц Д.  ТУСО, ОПП 

Менеджмент, ДФ, 

магістр 2 курс, заочна 

Сімнадцята науково-

практична конференція 

студентів закладів вищої 

освіти Укркоопспілки 

«Інноваційні процеси і їх 

вплив на ефективність 

діяльності підприємства» 

07 травня  

2020 р., 

Полтава  

Роль соціально-економічних зв’язків 

у інноваційному розвитку 

підприємства 

 

8 Білозор Н.Б. ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

магістр 2 курс, заочна 

Актуальні проблеми 

функціонування 

господарської системи 

України 

м. Львів, 

20.11.2020 р.  

Університет 

Ів. Франка  

Роль команди у забезпеченні 

ефективності управління змінами в 

організації  

9 Білозор Н.Б. ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

магістр 2 курс, заочна 

VIII міжнародна науково-

практична конференція   

(дистанційній формі) 

Інновації в управлінні 

м. Львів, 

ЛТЕУ 

03.12.2020 

Бенчмаркінг як сучасний метод 

управління змінами в організації 
 



асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

10 Яцина Т. ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

магістр 2 курс, заочна 

VIII міжнародна науково-

практична конференція   

(дистанційній формі) 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

м. Львів, 

ЛТЕУ 

03.12.2020 

Товарна інноваційна стратегія 

організацій 

 

11 Малай І. ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

магістр 2 курс, заочна 

VIII міжнародна науково-

практична конференція   

(дистанційній формі) 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

м. Львів, 

ЛТЕУ 

03.12.2020 

Процес формування інноваційної 

стратегії 

11 

12 Воробйова Т. В. ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

магістр 2 курс, заочна 

VIII міжнародна науково-

практична конференція   

(дистанційній формі) 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

м. Львів, 

ЛТЕУ 

3.12.2020 

Актуальність формування кадрової 
політики та розробки кадрової 
стратегії організації 

 

⃰  - 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- -/- -  році 

№ 

з/п 
П.І.Б. студента 

Інститут (факультет), 

напрям підготовки, 

Науковий керівник 

(П.І.Б., вчене 
Тема роботи 

Місце і період 

проведення 
Здобуті нагороди: Примітки 



номер групи, форма 

навчання 

звання) конференції 
диплом 

(так/ні) 

номінація 

(вказати) 

         

         

         

         

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

аналізу таблиці 11 поданої кафедрами факультету (інституту) 
 


