
 

Таблиця 1 

Підсумкові результати наукової роботи викладачів кафедри менеджменту за 2021 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. - - 2 - - - 2 0/1 4/6 - - 1 - 1/1 

2. Свидрук І.І - - 4 - - - 4 - 3/3 2/2 - - - 1/1 

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

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

5. Кудла Н.Є. - - 0,5 - - - 0,5 2/3 1/2 - - 1 - - 

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

7. Турянський Ю.І.   0,5 - - - 0,5 - 1/0 - - - - - 

 Разом по кафедрі 0 0 11,5/11,5 0 0 0 11,5 2/4 9/16 2/2 1/1 2 3 2/2 

                

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

роботу  

 

 

 

 

 



 

Таблиця 1(А) 

Монографії опубліковані викладачами кафедри менеджменту за 2021 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       

   ⃰  - 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 2021 календарний  рік 

№ 

з/п 

Автор або 

 автори, П.І.Б. 

 

Назва статті 
Назва видання, номер 

видання, сторінки 

Видання 

включене 

до 

наукометр

ичної 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 

Інформаційно-комунікаційний 

механізм реалізації стратегії 

організації 

Вісник Львівського 

торговельно-

економічного 

університету. 

Економічні науки. – 

2021. – Випуск 62. – С. 

38-44 

Так Ulrich’s 

Periodicals,  

Index Copernicus, 

Google Scholar, 

World Cat 

Вітчизняне Так 

2. Трут О.О. 
Управлінське консультування 

як складова професійної, 

Науковий вісник 

Херсонського 

Так Index Copernicus; 

Google Scholar; 

Вітчизняне Так 



наукової та технічної 

діяльності України 

 

державного 

університету. Серія 

«Економічні науки». – 

2021.- Випуск 44.  

НБУ ім. В.В. 

Вернадського. 

3. 

Свидрук І. І., 

Клепанчук 

О.Ю. 

Глобалізаційні особливості 

розвитку внутрішнього ринку 

України  

 

Вісник ЛТЕУ: збірник 

наукових праць. 

Економічні науки. – 

Львів: Вид-во ЛТЕУ, 

2021. Випуск 62. – 

С.121-131. 

Так 

Index Copernicus, 

Ulrich’s 

Periodicals, Google 

scholar 

World Cat 

Вітчизняне Так 

4. 

Свидрук І. І., 

Клепанчук 

О.Ю. 

Системний аналіз розвитку 

споживчого ринку України 

Вісник ЛТЕУ: збірник 

наукових праць. 

Економічні науки. – 

Львів: Вид-во ЛТЕУ, 

2021. Випуск 64. – 

С.73-81.  

Так 

Index Copernicus, 

Ulrich’s 

Periodicals, Google 

scholar 

World Cat 

Вітчизняне Так 

5. 
Свидрук І. І., 

Сидорчук О.Г. 

Державне регулювання 

трудової міграції за кордон у 

контексті соціально-

економічного розвитку 

України 

Вісник Хмельницького 

національного 

університету. Серія: 

«Економічні науки». 

2021. Вип. 3(294). С. 

113-118. 

Так 

Index Copernicus, 

Ulrich’s 

Periodicals, Google 

scholar 
Вітчизняне Так 

6. 
Свидрук І. І., 

Коцупей В.М. 

Державне регулювання 

міграційних процесів в 

Україні: концептуально-

прикладні характеристики 

Електронне наукове 

фахове видання 

«Економіка та 

суспільство»  

Випуск № 30/2021 

DOI: 

https://doi.org/10.32782/

2524-0072/2021-30-13 

Так 

Index Copernicus, 

Ulrich’s 

Periodicals, Google 

scholar 
Вітчизняне Так 

7. 

Свидрук І. І., 

Турянський 

Ю.І. 

Інституційне регулювання 

експортної діяльності 

промислових підприємств 

Вісник Хмельницького 

національного 

університету. Серія: 

«Економічні науки». 

2021. Вип. 4, С. 199-

205. 

 

Так 

Index Copernicus, 

Ulrich’s 

Periodicals, Google 

scholar Вітчизняне Так 



8.  Колянко О.В. 

Особливості механізму 

управління інвестиціями в 

умовах нестабільного 

середовища 

Вісник ЛТЕУ. – Львів: 

Видавництво ЛТЕУ, 

2021. – Вип. 64. – 48-52 

с. 
Так 

Ulrich’s 

Periodicals,  

Index Copernicus,  

Google Scholar,  

World Cat 

Вітчизняне Так 

9. 

Кудла Н.Є. 

Гамкало М.З., 

Коцупей В.М. 

Менеджмент якості послуг 

готельного підприємства у 

методиці SERVQUAL 

Одеса. Інфраструктура 

ринку. – Випуск 51. – 

2021. –119-126 с. 

 

Так Index Copernicus Вітчизняне Так 

10. Фединець Н.І. 

Соціальне партнерство як 

дієва система регулювання 

соціально-трудових відносин 

торговельних підприємств 

Вісник Львівського 

торговельно-

економічного 

університету. 

Економічні науки. – 

№62. – 2021. – С. 108-

115 

Так Ulrich’s 

Periodicals,  

Index Copernicus,  

Google Scholar,  

World Cat 

Вітчизняне Так 

11. 

Фединець Н.І., 

Кундицький 

О.О. 

Кадрова складова управління 

розвитком підприємства 

Міжнародний науковий 

журнал “Інтернаука”. 

Серія: “Економічні 

науки”. –  №10(42). – 

2021. – С. 110-116. 

Так Index Copernicus 

International (ICI); 

Polish Scholarly 

Bibliography; 

ResearchBib; 

Ulrichsweb Global 

Serials Directory; 

Google Scholar 

Вітчизняне Так 

12. 
Фединець Н.І., 

Кушнір О.О. 

Основні аспекти управління 

конкурентоспроможністю 

протитуберкульозних санаторіїв 

Вісник ЛТЕУ. – Львів: 

Видавництво ЛТЕУ, 2021. 

– Вип. 64. – 88-96 с. 

Так Ulrich’s 

Periodicals,  

Index Copernicus,  

Google Scholar,  

World Cat 

Вітчизняне Так 

      ⃰  - 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 2021  календарний  рік 



№ 

з/п 

Учасник 

конференції, 

П.І.Б. 

 

Назва конференції 
Місце і 

дата проведення 

Статус 

конференції 

(зарубіжна, 

міжнародна в 

Україні, 

всеукраїнська, 

вузівська)  

Доповід

ь (Так/ 

Ні) 

Тези, 

матеріал 

(Так/ Ні) 

Якщо Так, то вказати назву 

тез, матеріалів 

1. 

Трут О.О. 

The driving force of science 

and trends in its 

development 

Ковентрі. 

Великобританія 

29 січня 2021 р.,  

міжнародна в 

Україні 

Так Так  Інформаційне забезпечення 

менеджменту підприємства 

2. 

Трут О.О. 

Міжнародна конференція 

“Сучасні напрями 

розвитку економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення” 

Львів, ЛТЕУ,  

02-03 червня 2021 

р. 

міжнародна в 

Україні 

Так Так Стратегічні карти як 

інструмент реалізації 

стратегії організації 

3. 

Трут О.О. 

Міжнародна конференція 

“Сучасні напрями 

розвитку економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення” 

Львів, ЛТЕУ,  

02-03 червня 2021 

р. 

міжнародна в 

Україні 

Так Так 

Стратегічні конкурентні 

пріоритети сучасних 

сервісних організацій  

4. 

Трут О.О. 

Міжнародна конференція 

“Сучасні напрями 

розвитку економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення” 

Львів, ЛТЕУ,  

02-03 червня 2021 

р. 

міжнародна в 

Україні 

Так Так Корпоративна соціальна 

відповідальність 

вітчизняних торговельних 

організацій  

 

5. 

Трут О.О. 

 

IХ міжнародна науково-

практична конференція 

«Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг» 

м. Львів,  

09 грудня 2021 р. 

міжнародна в 

Україні 

НІ Так Організаційні інновації в 

системі інноваційного 

менеджменту підприємства 

6. 
Трут О.О. 

 

IХ міжнародна науково-

практична конференція 

м. Львів,  

09 грудня 2021 р. 

міжнародна в 

Україні 

Ні Так Управлінське 

консультування як складова 

інноваційної 



«Інновації в управлінні 

7асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг» 

інфраструктури 

національної економіки 

7. 

Трут О.О. 

 

IХ міжнародна науково-

практична конференція 

«Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг» 

м. Львів,  

09 грудня 2021р. 

міжнародна в 

Україні 

Ні Так Інноваційний менеджмент 

як функціональний вид 

менеджменту організації 

8. 

Свидрук І. І. 

V Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Сучасні проблеми обліку, 

аналізу, аудиту й 

оподаткування суб’єктів 

господарської діяльності: 

теоретичні, практичні та 

освітянські аспекти»  

Дніпро, 30-31 

березня 2021 р. 

всеукраїнська Так Так Стратегічні напрями 

розвитку туристичної галузі 

в умовах пандемії 

9. 

Свидрук І. І. 

ІV Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція молодих 

вчених «Економічний 

розвиток держави, регіонів 

і підприємств: проблеми та 

перспективи»  

Львів, 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 28-

29 квітня 2021 р. 

міжнародна в 

Україні 
Так Так Трансформація 

управлінських підходів до 

креативного мотивування 

працівників 

10. 

Свидрук І. І. 

Міжнародна конференція 

«Сучасні напрями 

розвитку економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення»  

Львів, ЛТЕУ,  

02-03 червня  

2021 р. 

міжнародна в 

Україні 
Так Так Методи соціальної взаємодії 

у креативному менеджменті 

організації 

11. 

Свидрук І. І., 

Турянський 

Ю.І. 

ІІІ Міжнародна науково-

практична онлайн-

конференція «Актуальні 

проблеми, пріоритетні 

напрямки та стратегії 

розвитку України» 

Київ, 

13 жовтня  

2021 р. 

міжнародна в 

Україні 
Так Так Peculiarities of organizational 

behavior in terms of group 

activity 

12. 
Свидрук І. І. 

VІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

Умань 

Уманський 

всеукраїнська Так Так Передумови удосконалення 

управління творчим 



інтернет-конференція 

молодих учених та 

студентів «Сучасні 

проблеми і перспективи 

економічної динаміки»  

державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини,   

18 листопада 

2021 р. 

потенціалом працівників 

організацій 

13. 

Свидрук І. І., 

Турянський 

Ю.І. 

ІX Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг» 

Львів, ЛТЕУ,  

09 грудня  

2021 р. 

міжнародна в 

Україні 
Так Ні Огляд підходів до 

оцінювання  

організаційної поведінки в 

трудовому колективі 

14. Колянко О.В., 

Манюк Я.Б., 

Мись Н.С.  

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

м. Львів, 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет, 9 

грудня 2021 р. 

міжнародна в 

Україні 
Ні Так Сучасні методи управління 

змінами 

15. Колянко О.В., 

Мамай С.І., 

Озимок Г.В.  

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

м. Львів, 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет, 9 

грудня 2021 р. 

міжнародна в 

Україні 
Ні Так Сучасні методи управління 

змінами 

16. Коцупей В.М. Cучасні напрями розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення 

2 червня 2021 

Львів 

міжнародна в 

Україні 

Ні Так Тайм-менеджмент в системі 

управління підприємством 

17. Коцупей В.М. 

Бадунь М. 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

 

м. Львів, 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет, 9 

грудня 2021 р. 

ІХ міжнародна 

науково-

практична 

конференція в 

Україні 

 

Ні Так Деякі аспекти регулювання 

інноваційних процесів у 

провідних країнах світу 

18. Кудла Н.Є. Туристичний та готельно-

ресторанний бізнес в 

18-19 березня 

2021 року, 

м.Черкаси 

міжнародна в 

Україні 

Так Так Можливості використання 

geocachingu у сільському 

туризмі 



Україні: проблеми 

розвитку та регулювання  

(on-line) 

19. Кудла Н.Є. Cучасні напрями розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення 

2 червня 2021 

Львів 

міжнародна в 

Україні 

Ні Так On-line -маркетинг у 

сільському туризмі – 

інноваційний підхід 

20. Кудла Н.Є. Nowoczesne rozwiązania dla 

rozwoju turystyki aktywnej 

na obszarach chronionych” 

17 czerwca 2021, 

Rzeszów 

(on-line) 

зарубіжна Так ні Możliwości wprowadzenia 

innowacyjnych sposobów 

świadczenia usług 

noclegowych na obszarach 

chronionych 

21. Кудла Н.Є. Dziedzictwo kulturowe i 

historyczne karpat, jako 

źródło współczesnego 

rozwoju lokalnego 

i regionalnego   – aspekt 

społeczny i gospodarczy 

14 – 15 grudnia 

2021 r. w formie 

online 

зарубіжна Так Так Енотуризм як форма 

пізнання традицій винних 

дегустаційних залів 

Закарпаття 

22. Кудла Н.Є. Obiekty dziedzictwa 

historyczno-kulturowego: 

aspekt turystyczny 

16-17 grudnia 

2021 r. 

W formir 

hybrydowej 

зарубіжна Так Так Regionalny wymiar rozwoju 

turystyki wiejskiej terenów 

karpatskich 

 

23. Фединець Н.І., 

Цьолка А.Б. 

Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг 

м. Львів, 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет, 9 

грудня 2021 р. 

міжнародна в 

Україні 

Ні Так Сучасні методи управління 

змінами 

24. Фединець Н.І., 

Сняданко Ю.О. 

Інноваційні процеси і їх 

вплив на ефективність 

діяльності підприємства 

м. Львів, 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет, 17 

травня 2021 р. 

вузівська Так Так Інноваційні аспекти 

організації праці менеджера 

на підприємстві 

   ⃰  - 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 2021  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 

1. Свидрук І. І. Леськова С. В. 2 1/1 2/0 2 2  
2.  Трут О.О. Ляшук К.П. 2 2/1 2/1 2 2  

   ⃰  - 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 2021  календарний  рік 

№ 

з/п 

Автор або 

 автори, П.І.Б. 

 

Назва статті 
Назва видання, номер видання, 

сторінки 

Вітчизнян

е/ 

Зарубіжне 

(вказати)  

     

     

 

      ⃰  - 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 2021  календарний  рік 



№ 

з/п 

Автор або 

 автори, П.І.Б. 

 

Назва статті 
Назва видання, номер видання, 

сторінки 

Вітчизнян

е/ 

Зарубіжне 

(вказати)  

1     

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

відповідальним по кафедрі за наукову роботу  

 

Таблиця 4 

Інформація про науково-дослідні роботи (теми), що виконувались кафедрою менеджменту 2021  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 - 11 - - 2 

 ⃰  - заповнюється відповідальним по кафедрі за наукову роботу  

           Таблиця 5 

Інформація про діяльність наукової школи (шкіл) кафедри менеджменту 2021 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. 

2019 - 6/0 - 2 

2 

Формування механізмів 

управління креативним та 

інвестиційним розвитком 

інфраструктури 

економічної системи 

проф. 

Свидрук І.І. 

Леськова С. В. 

Батьковець 

Н.О. 

2019 - 5/0 - - 

   ⃰  - заповнюється відповідальним по кафедрі за наукову роботу  

    

Таблиця 6 

Інформація про стажування (у тому числі закордонні) викладачів кафедри менеджменту у 2021 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. 

Державний вищий навчальний 

заклад Республіки Польща – 

Духовна Академія Університету 

Кардинала Стефана Вишинського 

у Варшаві (REGON 006237430).  

Польща 

22.03.2021 -

30.04.2021 

Тема стажування: «Академічна доброчесність». 

Дистанційне навчання з питань принципів і цінностей 

академічної доброчесності. 

Участь у круглому столі з міжнародними експертами 

щодо академічної доброчесності. 

Підготовка та публікація наукового есе 

«Впровадження принципів академічної доброчесності 

у Львівському торговельно-економічному 

університеті» у збірнику наукових есе учасників 

наукового стажування. 

Участь в on-line конференції «Академічна 

доброчесність: виклики сучасності». 

Отримання сертифікату учасника міжнародного 

стажування обсягом (180 год.;  

6 кредитів ECTS). 

2. 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”) 

3. Фединець Н.І. 

Компанія “Епіцентр К” 15.03.2021-

03.05.2021 

Тема стажування: Освітній марафон для ЗВО від 

компанії “Епіцентр К” 

(сучасні канали продажів, програми лояльності, 

сезонність товарів, персонал як основа сучасного 

бізнесу, побудова професійної кар’єри, 

клієнтоорієнтованість, ефективні способи збільшення 

продажів) 

4. 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» 

5. Кудла Н.Є. 

Центр сільськогосподарського 

дорадництва у Брвінові 

Польща 

 

 

08.03.2021-

26.03.2021 

Тема стажування: Концепція Smart Villages у 

передгірських і гірських територіях 

 

   ⃰  - 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  

2021 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) 

1. 
Едель Д. Д.  

 

Факультет 

ТУСО, ОПП 

Менеджмент, 

бакалавр 4 

курс, ДФН 

Свидрук І. 

І., проф. 

Мотивування в 

системі 

менеджменту 

підприємства 

Одеський 

національний 

економічний 

університет 

Конкурс 

студентських 

наукових робіт 

студентів спец. 

073 

«Менеджмент» 

ОПП 

«Менеджмент»  

 

   

2. 
Гуминюк Ю.В. 

 

Факультет 

ТУСО, ОПП 

Менеджмент, 

бакалавр 4 

курс, ДФН 

Трут О.О., 

проф. 

Інформаційне 

забезпечення 

менеджменту 

підприємства 

Одеський 

національний 

економічний 

університет 

Конкурс 

студентських 

наукових робіт 

студентів спец. 

073 

«Менеджмент» 

ОПП 

«Менеджмент»  

 

   

3. 
Коба Л.О. 

 

Факультет 

ТУСО, ОПП 

Менеджмент, 

Фединець 

Н.І., проф. 

Формування 

системи 

управління 

підприємством 

Одеський 

національний 

економічний 

університет 

Конкурс 

студентських 

наукових робіт 

студентів спец. 

   



бакалавр 4 

курс, ДФН 

073 

«Менеджмент» 

ОПП 

«Менеджмент»  

 
          

⃰  - 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 2021 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) 

1. Кушнір О.О. 

ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

2 курс Магістр, заочна 

Вісник ЛТЕУ. – 

Львів: Видавництво 

ЛТЕУ, 2021. – Вип. 

64. – 88-96 с. 

Основні аспекти управління 

конкурентоспроможністю 

протитуберкульозних санаторіїв 

так 
Фединець 

Н.І. 

       

       

⃰  - 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 2021 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-

мітк

и 

1. Кошара Р.Г.  

(керівник Трут О.О.) 

ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

магістр 2 курс, денна 

IХ міжнародна науково-

практична конференція   

«Інновації в управлінні 

м. Львів,  

09 грудня 

2021 р. 

Організаційні інновації в системі 

інноваційного менеджменту 

підприємства 

 



асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і 

послуг» 

2. Палько В.В. 

(керівник Трут О.О.) 

ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

магістр 1 курс, денна 

IХ міжнародна науково-

практична конференція   

«Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і 

послуг» 

м. Львів,  

09 грудня 

2021 р. 

Управлінське консультування як 

складова інноваційної 

інфраструктури національної 

економіки 
 

3. Кучишин Ю.Ю. 

(керівник Трут О.О.) 

Факультет ТУСО, 

ОПП Менеджмент, 

 3 курс, денна 

IХ міжнародна науково-

практична конференція   

«Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і 

послуг» 

м. Львів,  

09 грудня 

2021 р. 

Інноваційний менеджмент як 

функціональний вид менеджменту 

організації 
 

4. 

Кучишин Ю.Ю. 

(керівник Трут О.О.) 

Факультет ТУСО, 

ОПП Менеджмент, 2 

курс, денна  

Вісімнадцята науково-

практична конференція 

студентів закладів вищої 

та фахової передвищої 

освіти Укркоопспілки 

«Інноваційні процеси і їх 

вплив на ефективність 

діяльності підприємства». 

м. Київ: 

НМЦ 

«Укоопосвіт

а», 11 травня 

2021 р. 

Стратегічний інноваційний розвиток 

України 
 

5. 

Мицько О. В.  

 (керівник Трут О.О.) 

Факультет ТУСО, 

ОПП Менеджмент, 

ЗВО другого 

магістерського рівня 

вищої освіти, ДФН 

Наукова конференція 

студентів 

“Сучасні напрями 

розвитку економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх 

правового забезпечення” 

Львів, 

ЛТЕУ, 02 

червня 2021 

р. 

Стратегічні конкурентні пріоритети 

сучасних сервісних організацій  
 

6. Стецюк А. В.  

(керівник Трут О.О.) 

 

Факультет ТУСО, 

ОПП Менеджмент, 

ЗВО другого 

магістерського рівня 

вищої освіти, ДФН 

Наукова конференція 

студентів 

“Сучасні напрями 

розвитку економіки, 

підприємництва, 

Львів, 

ЛТЕУ, 02 

червня 2021 

р. 

Корпоративна соціальна 

відповідальність вітчизняних 

торговельних організацій  

 
 



технологій та їх 

правового забезпечення” 

7. Гуминюк Ю. 

(керівник Трут О.О.) 

Факультет ТУСО, 

ОПП Менеджмент, 4 

курс, денна 

I міжнародна науково-

теоретична конференція 

The driving force of 

science and trends in its 

development 

Ковентрі. 

Великобрита

нія 29 січня 

2021 р., 

Інформаційне забезпечення 

менеджменту підприємства 

 

8. Хлян Б.В. 

(керівник  

Свидрук І.І.) 

ТУСО,  

ОПП «Менеджмент», 

бакалавр 3 курс, денна 

Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених і 

студентів «Проблеми та 

перспективи розвитку 

бізнесу в Україні» 

Львів, 

ЛТЕУ, 

19 лютого  

2021 р. 

Проблеми розвитку готельно-

ресторанного господарства 

 
 

9. 

Шмалюк І.А. 

(керівник  

Свидрук І.І.) 

ТУСО, ОПП 

«Менеджмент», 

бакалавр 3 курс, денна 

Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених і 

студентів «Проблеми та 

перспективи розвитку 

бізнесу в Україні» 

Львів, 

ЛТЕУ, 

19 лютого  

2021 р. 

До питання організаційної 

ефективності 

 
 

10. 

Ковальчук Н.В. 

(керівник  

Свидрук І.І.) 

ТУСО, ОПП 

«Менеджмент», 

магістр 1 р.н., заочна 

Вісімнадцята науково-

практична конференція 

студентів закладів вищої 

та фахової передвищої 

освіти 

Укркоопспілки 

«Інноваційні процеси і їх 

вплив на ефективність 

діяльності підприємства» 

Київ, НМЦ 

«Укоопосвіт

а», 17 травня  

2021 р. 

До питання мотивації праці у 

менеджменті підприємства 

 

 

 

11. 

Вороновський Ю.Р. 

(керівник  

Свидрук І.І.) 

ТУСО, ОПП 

«Менеджмент», 

магістр 1 р.н., денна 

Вісімнадцята науково-

практична конференція 

студентів закладів вищої 

та фахової передвищої 

освіти 

Укркоопспілки 

«Інноваційні процеси і їх 

Київ, НМЦ 

«Укоопосвіт

а», 17 травня  

2021 р. 

Особливості управління 

комерційною  

діяльністю підприємств 

  



вплив на ефективність 

діяльності підприємства» 

12 

Тищук Б. С. 

(керівник  

Свидрук І.І.) 

ТУСО, ОПП 

Менеджмент, магістр 1 

р.н., заочна 

Вісімнадцята науково-

практична конференція 

студентів закладів вищої 

та фахової передвищої 

освіти 

Укркоопспілки 

«Інноваційні процеси і їх 

вплив на ефективність 

діяльності підприємства» 

Київ, НМЦ 

«Укоопосвіт

а», 17 травня  

2021 р. 

Створення кадрового резерву як 

інструменту удосконалення 

кадрового забезпечення підприємства 

 

 

13. 

Шмалюк І.А. 

(керівник  

Свидрук І.І.) 

ТУСО, ОПП 

«Менеджмент», 

бакалавр 4 курс, денна 

ІX Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і 

послуг» 

Львів, 

ЛТЕУ, 

09 грудня 

2021 р. 

Оплата праці як основний чинник 

мотивування її продуктивності 

 
 

14. 

Хлян Б.В. 

(керівник  

Турянський Ю.І.) 

ТУСО, ОПП 

«Менеджмент», 

бакалавр 4 курс, денна 

ІX Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і 

послуг» 

Львів, 

ЛТЕУ, 

09 грудня 

2021 р. 

Позитивний досвід управління 

трудовими  

ресурсами в мережі «Сільпо» 

 

15. 

Манюк Я.Б.,  

Мись Н.С. 

(керівник  

Колянко О.В.) 

ТУСО, ОПП 

«Менеджмент», 

бакалавр 4 курс, денна 

ІX Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і 

послуг» 

Львів, 

ЛТЕУ, 

09 грудня 

2021 р. 

Управління 

конкурентоспроможністю 

організацій в сучасних умовах 

  

16. 

Мамай С. 

(керівник  

Колянко О.В.) 

ТУСО, ОПП 

«Менеджмент», 

бакалавр 4 курс, денна 

ІX Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

Львів, 

ЛТЕУ, 

09 грудня 

2021 р. 

Сучасні системи оцінювання 

результативності праці керівника в 

ринкових умовах  



безпекою товарів і 

послуг» 

17. 

Гресь Б. А. (керівник 

Коцупей В.М.) 

ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

магістр 1 курс, денна 

Міжнародна в Україні. 

Сучасні напрями 

розвитку економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх правове 

забезпечення 

м. Львів, 2-3 

червня 2021 

 

Управління стратегічним 

потенціалом підприємства 

 

18. 

Юрчук М. О. 

(керівник Коцупей 

В.М.) 

ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

магістр 1 курс, заочна 

Міжнародна в Україні. 

Сучасні напрями 

розвитку економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх правове 

забезпечення 

м. Львів, 2-3 

червня 2021 

 

Інформаційно-комунікаційне 

забезпечення менеджменту 

організації та шляхи його 

покращення 
 

19. 

Кушнір О.В.  

(керівник –  

Фединець Н.І.) 

ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

2 курс Магістр, заочна 

Проблеми та перспективи 

розвитку бізнесу в Україні 
м. Львів, 

19 лютого 

2021 р. 

Сучасні методи управління 

персоналом як чинник підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства 

 

20. 

Баченко В.О., 

Цьолка А. Б. 

(керівник –  

Фединець Н.І.) 

ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

2 курс, денна 

Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку 

м. Мукачево, 

22 квітня 

2021 р. 

Оцінювання персоналу торговельного 

підприємства в умовах кризи 
 

21. 

Ковць Ю.В.,  

Савчук Г.О. 

(керівник –  

Фединець Н.І.) 

ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

2 курс, денна 

Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку 

м. Мукачево, 

22 квітня 

2021 р. 

Механізм антикризового управління 

торговельним підприємством 
 

22. 

Марчук О.М. 

(керівник –  

Фединець Н.І.) 

ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

2 курс Магістр, заочна 

Сучасні напрями розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення 

м. Львів,  

2 червня 

2021 р. 

Основні критерії формування 

ефективних управлінських рішень 

 

23. 

Коба Л.О. 

(керівник  

Кудла Н.Є.) 

ТУСО,  

ОПП «Менеджмент»,  

4 курс, денна 

Сучасні напрями розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

м. Львів, 

2 червня 

2021 р. 

Формування позитивного 

психологічного клімату в управлінні 

підприємством в умовах пандемії 

 



технологій та їх правового 

забезпечення 

24. 

Едель Д.Д. 

(керівник  

Кудла Н.Є.) 

ТУСО, спец. 

«Менеджмент», 4 курс, 

денна фн 

Інноваційні процеси і їх 

вплив на ефективність 

діяльності підприємства 

м. Київ 

19 травня 

2021 р. 

Психологічні аспекти соціально-

економічної задоволеності 

працівників сфери торгівлі 

 

⃰  - 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, 

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) 
 


