
 

 

 
 



Наукова робота професорсько-викладацького складу та аспірантів Університету 

здійснювалася у відповідності з перспективним планом наукової діяльності на 2011-

2020 рр. та програмами розвитку наукових шкіл, що функціонують у структурних 

підрозділах Університету (Інститут економіки та фінансів, факультети: міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій; товарознавства, управління та сфери 

обслуговування; юридичний).  

Основні результати наукової роботи за звітний період є такими: 

1) захищено 9 докторських дисертацій: Ю. І. Турянський за спеціальністю 08.00.03 

– економіка та управління національним господарством на тему: “Стабілізація розвитку 

національної економіки на підставі трансформації механізму податкового регулювання”; 

Р. Р. Августин за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством на тему: “Пріоритети та механізми системної детінізації економіки 

України”; Р. Л. Лупак за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні 

науки) на тему: “Імпортозаміщення в системі економічної безпеки держави: регіональний 

аспект”; О. О. Гудзовата за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави 

(економічні науки) на тему: “Механізми реалізації грошово-кредитної політики в системі 

зміцнення фінансової безпеки України”; І. М. Білецька за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: 

“Теоретико-методологічні основи та прикладний інструментарій розвитку туристичних 

підприємств на інноваційних засадах”; І. М. Мельник за спеціальністю 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством на тему: “Теоретико-методологічні 

та прикладні аспекти соціально-методологічної модернізації сфери товарного обігу” 

Ю. М. Мельник за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством на тему: “Регулювання розвитку промисловості у національній економіці: 

теорія і методологія”; І. О. Корчинський за спеціальністю 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством на тему: “Організаційно-економічні 

перетворення в аграрній сфері та формування її архітектоніки” І. І. Свидрук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: 

“Концептуально-методологічні засади становлення креативного менеджменту в Україні в 

умовах глобалізації та постіндустріалізації” та 9 кандидатських дисертацій; 

2) студентами Університету отримано шістнадцять дипломів І, ІІ та ІІІ ступеня за 

перемогу на Всеукраїнських студентських конкурсах наукових, дипломних робіт, 

торговельної реклами та на ІХ Регіональному конкурсі рекламних проектів, що засвідчує 

вдосконалення стилю та поліпшення організації студентської наукової роботи, 

підвищення її результативності; 

3) Дипломами лауреата обласної премії молодих учених і дослідників на отримання 



премій обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових 

установ та закладів вищої освіти Львівської області, відзначено наступних молодих 

вчених нашого Університету: к.е.н., доцента кафедри бухгалтерського обліку 

Кузьмінську К. І.; к.е.н., доцента кафедри міжнародних економічних відносин Чех М. М.; 

к.ю.н., доц. кафедри теорії держави і права Санагурську Г. М. та к.т.н., доц. кафедри 

товарознавства та технології непродовольчих товарів Пелех Ю. А.; 

4) у стажуваннях за кордоном прийняли участь вісім викладачів Університету, 

серед яких: к.е.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук О. О. Гудзовата в 

Економічному університеті м. Бидгощ (Республіка Польща); д.т.н., професор, завідувач 

кафедри митного та технічного регулювання І. В. Ємченко у Вищій технічній школі в 

Катовіце (м. Катовіце, Республіка Польща); ректор, професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку П. О. Куцик, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, 

професор кафедри маркетингу Б. Б. Семак та д.е.н., професор, професор кафедри 

підприємництва, торгівлі та логістики В. В. Апопій у Торгово-кооперативному 

університеті Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова), д.т.н., професор, завідувач 

кафедри харчових технологій І. М. Ощипок у Жешувському університеті (м. Жешув, 

Республіка Польща); старший викладач кафедри природничих наук та захисту 

навколишнього середовища Т. Р. Хінальська у Гуманітарно-природничому університеті в 

Сандомирі (м. Сандомир, Республіка Польща) і доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин М. М. Чех в університеті ім. Фрідріха Шіллера (м. Єна, Федеративна Республіка 

Німеччина). 

По програмі Erasmus у Вроцлавському економічному університеті пройшли 

стажування такі викладачі Університету: к.е.н., доцент, професор кафедри 

бухгалтерського обліку С. І. Головацька та к.е.н., доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку О. А. Полянська. 

5) проведена робота з присвоєння науково-педагогічним працівникам 

Університету міжнародних ідентифікаційних кодів ORCID ID та Researcher ID, що 

сприяло більш ефективному відображенню їхнього наукового доробку у мережі 

Інтернет. 

6) налагоджено регулярне та оперативне розміщення на інтернет-сторінці 

Університету матеріалів про наукові здобутки вчених, діяльність наукових шкіл та 

проведені наукові заходи. 

Водночас потребують більшої уваги та вирішення такі проблеми: 

  збільшення кількості наукових публікацій тематика яких напряму кореспондує з 

навчальними курсами, котрі викладаються професорсько-викладацьким складом 

Університету;  



  внесення змін у каталозі публікацій міжнародної наукометричної бази Scopus 

стосовно фактичної кількості наукових публікацій викладачів та аспірантів Університету 

за весь період їх науково-педагогічної діяльності; 

  збільшення кількості наукових публікацій у виданнях, що внесені до 

наукометричних баз Scopus та Web of Science, від яких суттєво залежить формування 

рейтингових позицій Університету; 

  невирішеними до кінця залишаються проблеми проведення кафедрами та 

факультетами об’єктивної параметричної оцінки академічного доробку вчених 

Університету у розрізі професорсько-викладацького складу випускових кафедр; 

  до кінця не реалізованою у практичній площині залишається система сприяння 

Асоціації випускників ЛТЕУ для стимулювання студентської наукової творчості;  

 бажає кращого рівень підготовки студентських наукових досліджень, що вимагає 

більшої особистої відповідальності наукових керівників чи консультантів; 

 потребує вирішення проблема активізації наукової роботи студентів, котрі 

навчаються в Університеті на безоплатній основі,  та їх участі у Всеукраїнському конкурсі 

наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах та інших наукових заходах.  



РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Наукові дослідження вчених Університету в основному зосереджувалися навколо 

виконання науково-дослідних робіт згідно перспективних планів діяльності кафедр та/або 

рамках діяльності діючих наукових шкіл. 

 

1.1. Тематика науково-дослідних робіт 

У 2018-2019 навчальному році вченими Університету виконувалося 35 науково-

дослідних тем. Даний показник у 2015 р. становив 50 тем, в 2016 р. – 45, 2017 р. – 39, а в 

2018 р. – 39 (рис. 1.1). У 2018-2019 навчальному році кількість тем з державною 

реєстрацією зросла, а кількість внутрішньоакадемічних тем зменшилася внаслідок 

реєстрації частини цих тем у державному реєстрі. Виконанням науково-дослідних робіт з 

державною реєстрацією у 2018-2019 навчальному році було охоплено більше половини 

кафедр Університету. 
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Рис. 1.1. Кількість виконуваних науково-дослідних тем викладачами 

кафедр Університету у період  2010 р.-2018/19 н. р. 

 

Науково-дослідні роботи (теми) з державною реєстрацією, що виконувались у 

Львівському торговельно-економічному університеті у 2018-2019 навчальному році 

подані у табл. 1.1. 



Таблиця 1.1 

Інформація про науково-дослідні роботи (теми) з державною реєстрацією, що виконувались у  

Львівському торговельно-економічному університеті в 2018-2019 навчальному році 

№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи 

(теми) 
Керівник 

Державний 

реєстраційний 

номер (для 

державних) 

За результатами виконання роботи (теми) у звітному році 

(вказати кількість): 

опубліко-

вано 

монографій 
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о статей у 

загально- 

українських 

журналах 
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зарубіжних  

журналах 
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дисертацій 

д
о
к
то
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і 

к
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д
и

д
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к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Проблеми поліпшення якості, безпечності і 

збереженості харчових продуктів 
Сирохман І. В. 0116U003488 − − 3 − − 

2.  

Наукове обґрунтування поліпшення 

споживних властивостей, харчової й 

біологічної цінності кондитерських і 

хлібобулочних виробів 

Сирохман І. В. 0116U005342 − 11 2 − − 

3.  

Дослідження та розробка 

властивостей, асортименту та якості 

інноваційних непродовольчих 

товарів 

Пелик Л. В. 0117U001582 − 10 7 − − 

4.  

Розроблення удосконалених 

технологій харчової продукції нового 

асортименту та інноваційного 

обладнання 

Ощипок І. М. 0118U000026 1 12 − − − 

5.  

Інституційно-інформаційний 

механізм стратегічного розвитку 

індустрії гостинності 

Мізюк Б. М. 0117U002091 ‒ 4 ‒ ‒ ‒ 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.  

Формування теоретико-мето-

дологічного забезпечення розвитку і 

функціонування туристичної галузі 

України в умовах євроінтеграції 

Барна М. Ю. 0117U002092 1 5 2 ‒ ‒ 

7.  

Формування сучасних систем 

результативного управління 

організаціями 

Трут О. О. 0118U000025 1 10 ‒ ‒ ‒ 

8.  

Теоретико-методологічне 

забезпечення розвитку і 

функціонування сфери товарного обігу 

Апопій В. В., 

Башнянин Г. І. 
0116U006451 1 5 1 ‒ ‒ 

9.  

Структурні моделі і механізми 

інвестиційно-інноваційного розвитку 

суб’єктів підприємництва в сфері 

товарів і послуг 

Апопій В. В., 

Васильців Т. Г. 
0116U006452 ‒ 3 1 ‒ ‒ 

10.  

Організація і методологія контролю в 

споживчій кооперації України в 

умовах ринкової трансформації 

національної економіки 

Редченко К. І. 0118U000033 ‒ 3 ‒ ‒ ‒ 

11.  
Облік, аналіз і контроль в 

кооперативних системах: теорія, 

методологія 

Бачинський В. І. 0111U010542 ‒ – – – 2 

12.  

Удосконалення методології та 

організації обліку, аналізу і контролю 

у системі управління підприємств 

основних галузей економіки 

Куцик П. О. 0111U010540 ‒ 4 – – 2 

13.  
Інтегровані системи обліку в 

корпоративному управлінні: 

концепції, методологія, організація 

Куцик П. О. 0111U010539 ‒ – – – 1 

14.  

Моделювання національної системи 

обліку і контролю в умовах 

використання міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Канак Й. В. 0111U010544 ‒ – – – 1 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15.  
Трансформація економічного 

розвитку за умов глобалізації 
Башнянин Г. І. 0118U000032 2 3 ‒ 1 1 

16.  
Управління інноваційним розвитком 

підприємств сфери товарного обігу 
Міценко Н. Г. 0116U008696 2 4 ‒ 2 ‒ 

17.  
Організаційно-економічний механізм 

управління ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних систем 

Куцик В. І. 0118U000028 1 4 ‒ ‒ 1 

18.  

Стратегічні пріоритети та 

інструменти державної політики 

розвитку небанківського 

інституційного інвестування в 

Україні 

Черкасова С. В. 0118U000024 2 1 ‒ ‒ ‒ 

19.  
Інструменти за засоби формування 

системи фінансового забезпечення 

розвитку галузевих систем України 

Васильців Т. Г. 0116U008987 2 5 ‒ 2 ‒ 

20.  

Фінансові та організаційні механізми 

забезпечення інноваційно-

інвестиційного розвитку економіки 

України  

Копилюк О. І. 0118U000023 

1 

монографія 

та 2 розділи 

колективної 

монографії 

7 1 ‒ ‒ 

21.  
Правова держава: теоретико-

історична традиція і новації 
Вдовичин І. Я. 0118U000034 ‒ 10 ‒ ‒ ‒ 

22.  
Спадкові правовідносини в Україні: 

особливості правового регулювання 
Федик Є. І. 0118U000035 ‒ 3 ‒ ‒ ‒ 

23. \ 
Проблеми формування кримінально-

правової політики в сучасній Україні 
Щур Б. В. 0118U000030 ‒ 17 ‒ ‒ ‒ 

24.  
Правове регулювання відносин 

власності суб’єктів господарювання в 
Волинець Т. В. 0118U000031 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 



 

Україні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25.  

Вдосконалення фізико-хімічних 

методів дослідження екологічних та 

споживчих властивостей 

нанорозмірних матеріалів 

Скоробогатий Я. П. 0118U000027 ‒ 1 1 ‒ ‒ 

26.  

Формування вартості підприємства у 

системі бухгалтерського обліку: 

теорія, методологія, організація 

Корягін М. В. 0118U000029 ‒ 3 – – – 

27.  

Засади розвитку і функціонування 

ринків у системі внутрішньої торгівлі 

України 

Куцик П. О., 

Апопій В. В. 
0118U000021 ‒ 4 – – – 

28.  

Українські кооперативні діячі 

Західної України - активні учасники 

Української національної революції 

(До 100-річчя Української 

національної революції 1917-1921 

рр.) 

Гелей С. Д. 0118U000022 ‒ 1 ‒ ‒ ‒ 

29.  
Наукові засади рекламної та PR 

діяльності у бізнесі 
Басій Н. Ф. 0118U006658 ‒ 17 ‒ ‒ ‒ 

30.  

Розробка комп’ютерних технологій 

перевірки знань на базі різних 

принципів побудови тестових 

завдань з застосуванням баз даних, 

Інтернет та мультимедійних засобів 

Костенко А. В. 0119U002321 ‒ 2 ‒ ‒ ‒ 

 



За результатами виконання НДР у 2018-2019 навчальному році: 

а) опубліковано 355 наукові статті у загальноукраїнських журналах і 46 – у 

зарубіжних виданнях; 

б) матеріали наукових досліджень використовувалися при підготовці засідань 

круглих столів, а також підготовці лекцій та проведенні практичних і семінарських занять;  

в) за тематикою науково-дослідних робіт Університету у 2018-2019 н. р. захищено 

18 дисертаційних робіт, з них: 

 9 докторських дисертацій (Ю. І. Турянський, Р. Р. Августин, Р. Л. Лупак, О. О. Гудзовата, 

І. М. Білецька, І. М. Мельник, Ю. М. Мельник, І. О. Корчинський, І. І. Свидрук); 

 9 кандидатських дисертацій (Н. Б. Думич, Д. В. Грищук, Л. Я. Бублик, С. М. Олексин, 

С. М. Ільчишин, Ю. М. Ярова, О. В. Кириченко, А. І. Курак, Х. В. Кузьма). 

Необхідно продовжити роботу над тим, щоб виконання кожного етапу досліджень 

та завершення науково-дослідних робіт не лише документувалося відповідним чином, але 

й отримувало належний резонанс у академічному середовищі і завершувалося підготовкою 

колективних монографій. Також доречно організовувати загальноуніверситетські 

презентації та обговорення завершених НДР, із запрошенням вчених інших вузів та 

академічних установ Західного наукового центру НАН України.  

Послідовне виконання НДР, що відбивають профіль кафедри, повинно сприяти 

розвитку наукових шкіл і слугувати елементом інтеграції наукової та педагогічної 

діяльності. Також необхідно знайти оптимальний баланс між участю окремих вчених у 

кафедральних дослідженнях та роботах на замовлення сторонніх академічних і 

неакадемічних установ. Попри існуючі можливості, поки що немає вагомих прикладів 

подібної співпраці в рамках навчально-методичного комплексу “Економосвіта”, до якого 

входить Університет. Співпраця обмежується лише взаємним відвідуванням конференцій 

та засідань круглих столів, котрі проводяться учасниками комплексу. 

 

1.2. Розвиток наукових шкіл 

У 2018-2019 н. р. в Університеті тривав процес організаційного зміцнення існуючих 

наукових шкіл (табл. 1.2.).  



Таблиця 1.2 

Інформація про діяльність наукових шкіл  

Львівського торговельно-економічного університету в 2018-2019 навчальному році 

№ 

з/п 
Назва школи Керівник школи 

Учасники (послідовники) наукової 

школи (прізвища, ініціали) 

Початок 

діяльності 

школи 

(рік) 

За результатами діяльності наукової 

школи у звітному році (вказати 

кількість): 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Інформаційне та 

обліково-аналітичне 

забезпечення системи 

управління 

підприємствами та 

організаціями  

В. О. Озеран  

С. І. Головацька, Л. Г. Медвідь, 

М. В. Корягін, П. О. Куцик, Й. В. 

Канак, М. А. Костів, Ж. С. Труфіна, 

О. М. Чабанюк, Є. І. Шевченко, 

Р. А. Марценюк, О. О. Паславська, 

М. Ю. Чік, Т. В. Попітіч  

1990 – 7/– – 1 

2.  

Інтегровані системи 

обліку, аналізу та 

контролю в управлінні 

підприємствами 

основних галузей 

економіки та споживчої 

кооперації  

П. О. Куцик  

М. В. Корягін, В. І. Бачинський, 

Л. Г. Медвідь, О. М. Чабанюк, 

Р. М. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, 

О. А. Полянська, М. Ю. Чік, 

С. І. Головацька, Й. В. Канак 

 – 12/1 – 1 

3.  

Методологія і 

організація обліку, 

аналізу та контролю 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

К. І. Редченко  

Р. В. Бойко, О. С. Воронко, 

Р. М. Воронко, Т. О. Герасименко, 

Т. В. Калайтан  

2001 – 11/0 0 0 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  

Методологічні 

проблеми 

метрологічного аналізу 

економічних систем 

Г. І. Башнянин  

Г. Я. Аніловська, Є. М. Борщук, 

О. Д. Вовчак, Ю. А. Дайновський, 

А. Г. Драбовський, Б. В. Кульчицький, 

О. Ю. Носов, Я. В. Кульчицький, 

О. О. Кундицький, І. П. Мойсеєнко, 

О. М. Свінцов, В. М. Фомішина, 

Т. В. Футало, Т. В. Черничко, 

І. Й. Яремко, Р. Р. Августин, 

І. П. Андрушків, В. Б. Артеменко, 

І. Р. Боднар, І. В. Бойчук, О. П. Буряк, 

О. С. Вербова, Т. І. Городиський, 

Б. І. Кабаці, Л. М. Коваль, О. І. Ковтун, 

Ю. М. Кушнірчук, Я. С. Лапчук, 

Л. Р. Лиско, О. М. Мартин, 

М. Г. Москва, П. Й. Мисловський, 

Л. В. Ноздріна, М. Б. Паласевич, 

Ю. О. Самура, О. О. Сухий, І. Є. Труш, 

Ю. І. Турянський, С. В. Фомішин, 

Б. М. Шевчик  

1997 2 5/− 1 1 

5.  
Економічні проблеми 

розвитку сфери торгівлі 
Н. Г. Міценко  

Н. М. Заярна, В. І. Куцик, 

Р. Л. Лупак, Т. А. Городня  
2000 1 3 ‒ – 

6.  Управління фінансами Т. Г. Васильців  

С. В. Черкасова, О. В. Мицак, 

Н. І. Власюк, М. Я. Вірт, 

Т. В. Мединська, І. Р. Чуй, 

Т. Я. Андрейків, О. І. Юсипович  

2001 

4 розділи 

колективних 

монографій 

15 – 1 

7.  

Забезпечення 

фінансово-економічної 

безпеки соціально-

економічних систем 

Т. Г. Васильців  О. В. Мицак, І. Р. Чуй  2016 2 4 – – 

8.  

Організаційно-економічні 

засади функціонування 

банків України в умовах 

євроінтеграції 

О. І. Копилюк  Викладачі та аспіранти кафедри 2008 

1 монографія 

та 2 розділи 

колективних 

монографій 

7/1 ‒ ‒ 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.  

Проблеми поліпшення 

споживних 

властивостей, якості і 

безпечності харчових 

продуктів 

І. В. Сирохман  

І. В. Сирохман, Т. М. Лозова, 

М. П. Бодак, О. І. Гирка, 

М. К. Турчиняк, В. Т. Лебединець, 

І. В. Донцова  

1997 − 16/5 − – 

10.  

Розробка теоретичних 

основ формування 

асортименту і якості 

багатокомпонентних 

текстильних матеріалів 

Л. В. Пелик, 

Н. І. Доманцевич,  

Н. А. Терешкевич, Л. Г. Ніколайчук,  

О. В. Шумський, Ю. А. Пелех, 

Л. Б. Демидчук  

1987 1 25/3 0 1 

11.  

Дослідження 

інноваційних та 

удосконалених 

технологій харчової 

продукції нового 

асортименту 

І. М. Ощипок  Всі викладачі кафедри 2013 1 12/– – – 

12.  

Проблеми організації 

торгівлі і комерційного 

бізнесу 

В. В. Апопій  

Я. М. Антонюк, І. П. Міщук, 

І. І. Олексин, С. А. Середа, 

О. І. Шалева, І. М. Шиндировський, 

О. Б. Осінська та ін. 

1965 3 21/3 – 2 

13.  
Економетричні методи і 

моделі в менеджменті 
В. І. Єлейко  

І. І. Свидрук, Ю. Р. Ясінська, 

М. М. Неділька  
1995 1 6/3 − − 

14.  

Сучасний менеджмент 

результативності 

вітчизняних організацій 

О. О. Трут  Н. І. Фединець, О. В. Колянко  2014 1 17/5 − − 

15.  

Вивчення 

хемілюмінесцентних 

реакцій люмінолу та 

розробка методик 

визначення органічних 

та неорганічних 

речовин у харчових 

продуктах 

Я. П. Скоробогатий  О. М. Заверуха  1980 – 3/– – – 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16.  

Дослідження 

сорбційних, 

каталітичних та 

антимікробних 

властивостей 

природних 

алюмосилікатів та 

використання їх під час 

дослідження якості 

товарів та об’єктів 

довкілля 

В. О. Василечко М. В. Бужанська  2003 – 6/5 – – 

17.  

Проблеми прав і свобод 

людини і громадянина:  

теоретичні та історичні 

аспекти 

І. Я. Вдовичин  

А. Б. Медвідь, Г. М. Санагурська, 

Л. І. Скрекля, М. І. Голинська, 

Ю. О. Маллік 

2006 – 10/– – – 

18.  

Наукова школа 

кооперативного 

будівництва 

С. Д. Гелей  

Т. В. Оніпко, Я. М. Шабала, 

В. В. Вісин, М. В. Аліман, 

Т. М. Вісина, Ю. В. Михалсьький, 

А. В. Прокіп, С. Р. Семів 

1995 – 3/– – – 

 



РОЗДІЛ 2. РОБОТА АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ 

Робота з аспірантами і докторантами – це один з найбільш об’єктивних показників 

організації наукової роботи, академічного рівня досягнутих результатів, але насамперед – 

якості навчального процесу, оскільки є його логічним продовженням. 

2.1. Аспіранти і докторанти  

У звітному році контингент аспірантів та здобувачів в Університеті суттєво 

зменшився. У 2018-2019 н. р. порівняно з 2018 р., їх кількість зменшилась на 82 особи. 
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Рис. 2.1. Загальна кількість аспірантів і здобувачів Університету за 2010 р.-2018/2019 н. р. 

 

2.2. Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій 

Важливе значення для подальшого розвитку наукової діяльності в Університеті та 

підвищення ефективності роботи аспірантури/докторантури мало функціонування трьох 

спеціалізованих вчених рад: 

  Д 35.840.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і 

кандидата наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності);  

 К 35.840.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук за спеціальністю 08.00.09 ‒ бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності); 



 

 К 35.840.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук за спеціальностями 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів і 05.18.15 

товарознавство харчових продуктів. 

у 2018-2019 н. р. кількість захистів кандидатських дисертацій в Університеті 

становила – 9 (2018 р.– 12; 2017 р.‒ 13; 2016 р. – 18; 2015 р.  37, 2014 р.  21, 2013 р.  

23, 2012 р. – 30). Також у 2018-2019 н. р. було захищено 9 докторських дисертацій. Це 

найвищий показник захищених докторських робіт досягнутий в окремо взятому 

навчальному році  за всю історію Університету (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Захист кандидатських і докторських дисертацій в Університеті  

за 2010 р.-2018/2019 н. р. 

 

У 2018-2019 навчальному році п’ять докторських дисертацій було захищено 

докторантами Університету за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством: Ю. І. Турянський на тему: “Стабілізація розвитку 

національної економіки на підставі трансформації механізму податкового регулювання”; 

Р. Р. Августин на тему: “Пріоритети та механізми системної детінізації економіки 

України”; Ю. М. Мельник на тему: “Регулювання розвитку промисловості у національній 

економіці: теорія і методологія”; І. О. Корчинський на тему: “Організаційно-економічні 

перетворення в аграрній сфері та формування її архітектоніки”; за спеціальністю 08.00.04 

– економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): І. М. 

Білецька на тему: “Теоретико-методологічні основи та прикладний інструментарій 

розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах”. Захистили чотири 



 

докторських дисертацій такі науково-педагогічні працівники Університету: за 

спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки) доцент кафедри 

економіки Р. Л. Лупак на тему: “Імпортозаміщення в системі економічної безпеки 

держави: регіональний аспект” та доцент кафедри комп’ютерних наук О. О. Гудзовата на 

тему: “Механізми реалізації грошово-кредитної політики в системі зміцнення фінансової 

безпеки України”; за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи І. М. Мельник на 

тему: “Теоретико-методологічні та прикладні аспекти соціально-методологічної 

модернізації сфери товарного обігу” та доцент кафедри менеджменту І. І. Свидрук на 

тему: “Концептуально-методологічні засади становлення креативного менеджменту в 

Україні в умовах глобалізації та постіндустріалізації”. 

Аспірантами і здобувачами Інституту економіки та фінансів за 2018-2019 

навчальний рік захищено 7 кандидатських дисертацій, у тому числі на кафедрі 

теоретичної та прикладної економіки  три (Н. Б. Думич, С. М. Ільчишин, Ю. М. Ярова); 

фінансів, кредиту та страхування ‒ дві (Д. В. Грищук, Л. Я. Бублик); бухгалтерського 

обліку – дві (А. І. Курак, Х. В. Кузьма). Дві дисертації захищено на факультеті 

товарознавства, управління та сфери обслуговування: на кафедрі підприємництва, 

торгівлі та логістики  одну (С. М. Олексин), на кафедрі товарознавства та технології 

непродовольчих товарів  одну (О. В. Кириченко). 

 

2.3. Робота з аспірантами та докторантами 

На кафедрах Університету активно проводиться робота по підвищенню 

ефективності наукових досліджень аспірантів та молодих вчених. На майбутнє 

підвищенню ефективності роботи аспірантури сприятиме:  

 розширення тематики наукових досліджень з врахуванням світових та вітчизняних 

тенденцій розвитку науково-технічного прогресу. 

 узгодження тематики дисертаційних робіт з дослідженнями, котрі виконуються в 

рамках науково-дослідних тем з державною реєстрацією; 

 застосування при проведенні досліджень новітнього програмного забезпечення та 

сучасних дослідницьких інструментів; 

   більш чітке узгодження тематики дисертаційних робіт з результатами наукової 

роботи кафедр та сформованих при них наукових шкіл; 

 в рамках освітньої складової, проведення спеціальних семінарів і майстер-класів 

провідних професорів університету з аспірантами перших курсів навчання із 

питань організації та методики роботи над дисертацією;  

 акцентування науковими керівниками та завідувачами кафедр уваги аспірантів, 

докторантів та молодих вчених на необхідності розміщення результатів їх наукової 



 

діяльності у виданнях, що входять до провідних світових наукометричних баз; 

 забезпечення своєчасної подачі щорічної звітності аспірантами про результати 

роботи у відділ аспірантури та докторантури; 

 посилення відповідальності аспірантів, аж до відрахування, за невиконання вимог 

навчального плану, графіка сесійного контролю та умов договору про підготовку 

доктора філософії; 

 більш широке залучення докторантів та аспірантів до участі в конференціях, 

семінарах та інших наукових заходах, що проводяться в Університеті. 



 

РОЗДІЛ 3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

3.1. Загальна характеристика 

 

За підсумками 2018-2019 навчального року вченими Університету були досягнуті 

вагомі результати у сфері опублікування результатів наукових досліджень. Зокрема, було 

опубліковано 53 монографії, 355 статей в загальноукраїнських журналах (з них 328 статей 

 фахові) і 46 публікацій у зарубіжних виданнях (Додаток А). Відповідні показники можна 

порівняти з даними за 2018 р.: монографій – 41, статей у загальноукраїнських журналах – 

285, зарубіжних публікацій – 26 (рис. 3.1.)  
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Рис. 3.1. Загальна кількість монографій, статей у загальноукраїнських журналах і  

у зарубіжних виданнях опублікованих викладачами Університету  

за 2018 р. та у 2018/2019 н. р. 

 

Підвищена результативність щодо публікацій в зарубіжних виданнях засвідчує 

усвідомлення науковцями Університету важливості даного показника у завоюванні 

високого авторитету в академічному середовищі, формуванні рейтингових позицій 

Університету та перспективність співпраці з провідними науковими центрами Європи та 

Азії. З іншого боку, спостерігається нерівномірність у кількості опублікованих наукових 

праць , як на рівні кафедр, так і на рівні окремих викладачів. 



 

3.2. Монографічні дослідження 

У звітному навчальному 2018/19 навчальному році науковцями Університету 

опубліковано 53 монографії, що значно перевищує показник попередніх років (2018 – 41; 

2017 ‒ 37; 2016 – 26; 2015 – 19; 2014 – 17; 2013 – 13) (рис. 3.2). Поступово зменшується 

кількість монографій, що не містять глибокого аналізу поставлених дослідницьких 

проблем і не становлять предметного інтересу в загальноукраїнському масштабі. З іншого 

боку, спостерігається позитивна динаміка збільшення кількості спільних з іноземними 

авторами монографічних досліджень, котрі публікуються у країнах ЄС. 

 

15
9

19
13

17 19

26

37
41

53

0

10

20

30

40

50

60

Роки

 

Рис. 3.2. Кількість монографій опублікованих вченими Університету у 2010 р.-2018/2019 н. р. 

 

Назви монографій опублікованих викладачами Університету за 2018-2019 

навчальний рік подані у табл. 3.1. Більшість опублікованих за звітний період 

монографічних видань є колективними. 



Таблиця 3.1 

Монографії опубліковані викладачами Львівського торговельно-економічного університету 

 за 2018/2019 навчальний рік 

№ 

з/п 
Назва монографії 

Видавництво, рік видання, 

кількість сторінок 

Одноосібна, 

(Так або Ні) 

Якщо Так, 

вказати автора, 

П.І.Б. 

У 

співавторстві 

(Так або Ні)  

Якщо Так , 

вказати всіх 

авторів, П.І.Б.  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Conceptual aspects management of 

competitiveness the economic 

entities 

Edited by M. Bezpartochnyi, 

I. Britchenko; Higher School of 

Social and Economic. 

Przeworsk: WSSG, 2019. 

Vol. 2. 270 p. 

Ні – Так Н. Г. Міценко та 

ін. 

2.  Effectiveness of state regulation of 

the monetary sphere in the context of 

providing financial security of 

Ukraine. Socio-economic reforms of 

the national economy recovery: the 

experience of Ukraine: сollective 

monograph. 

Bydgoszcz. Poland: University 

of Economy in Bydgoszcz: 

Publishing house, 2018. Vol. 4. 

378 p. 

Ні – Так O. Gudzovata, 

T. Vasyyltsiv, 

A. Shekhlovych.  

3.  Emergence of public development: 

financial and legal aspects 

Agenda Publishing House, 

Coventry, United Kingdom, 

2019. 737 р. 

Ні – Так  Т. В. Мединська,  

Н. М. Рущишин  

колектив авторів 

4.  European vector of contemporary 

jurisprudence: the experience of 

Ukraine and the Republic of Poland 

Indevnieciba “Baltija 

Publishing”, Volume 1. 

Sandomierz: 2018, 520 p. 

Ні ‒ Так М. С. Кельман, 

В. В. Середа, 

О. С. Котуха 

5.  Innovative management: theoretical, 

methodical, and applied grounds 

Prague Institute for Qualification 

Enhancement: Prague, 2018, 

296 p. Р. 213–221. 

Ні ‒ Так 

 

S. M. Illiashenko,  

W. Strielkowski eds. 

6.  Management mechanisms and 

development strategies of economic 

entities in conditions of institutional 

transformations of the global 

environment 

ISMA University. Riga: 

“Landmark” SIA, 2019. Vol. 2. 

352 p. 

Ні – Так Н. Г. Міценко та 

ін.; 

edited by 

M. Bezpartochnyi 



 

1 2 3 4 5 6 7 

7.  International economic relations and 

prospects for national development: 

contemporary challenges and 

solutions: monograph / Проблемні 

аспекти розвитку економіки 

України та напрями її модернізації 

Daugavpils: Daugava Print, 

2018. 368 p. 

Ні − Так П. О. Куцик, 

С. Р. Семів, 

Г. О. Семів та ін. 

(колективна 

монографія) 

8.  Scientific development and 

achievements. Volume 5: the 

fourteenth section “Stabilization 

technology of fats during storage” 

Sciemcee, Publishing London, 

2018. 404 p. P. 197‒207 

Ні – Так N. Palko, 

O. Davydovych та 

ін. 

9.  Socio-economic reform s of the 

national economy recovery: the 

experience of Ukraine: Сollective 

monograph / Justification of 

priorities of the competitiveness 

strengthening of Ukrainian regions in 

the European  integration process 

Edited by: Oleхandr Vlasiuk, 

Olga Ilyash, Magdalena 

Osinska, Liubov Smoliar, Larysa 

Frolova. Vol. 4. Bydgoszcz, 

Poland: University of Economy 

in Bydgoszcz, Publishing House, 

2018. 378 p. 

Ні – Так Ю. В. Полякова, 

Н. М. Заярна, 

Т. Г. Васильців, 

А. М. Шехлович 

та ін. 

10.  Sozioökonomische und rechtliche 

Faktoren der sozialen Entwicklung 

unter den Bedingungen der 

Globalisierung. 

Shioda GmbH, Steyr, Austria, 

2018. 470 p. 

Ні − Так Т. В. Мединська, 

А. Т. Малець, 

Н. М. Рущишин, 

Н. В. Галько, 

колектив авторів 

11.  Strategies for Economic 

Development: The experience of 

Poland and the prospects of Ukraine 

Vol. 2. Poland: “Izdevnieciba 

“Baltija Publishing”, 

2018. 300 p. 

Ні ‒ Так Collective 

monograph edited by 

А. Раwlik, 

K. Shaposhnykov, 

І. В. Ємченко  

12.  Structural transformations and 

problems of information economy 

formation 

Ascona Publishing, New York, 

USA, 2018. 292 p. 

Ні − Так Т. В. Мединська,  

Н. М. Рущишин,  

Р. Р. Мудра, 

колектив авторів 



 

1 2 3 4 5 6 7 

13.  The balanced development of 

national economy under the 

conditions of modern world 

transformations: geopolitical risk has 

a meaning for business 

Monograph editorial board: 

under the editorship of  prof. 

M. I. Fleychuk, Dr. Ganski and  

others.  Daugavpils: Daugava 

Print, 2019.  412 p. 

Ні – Так M.I. Fleychuk, Dr. 

Ganski and  others. 

14.  The Global Healthcare Manager. 

Competencies, Concepts and Skills 

Health Administration Press, 

Chicago, Illinois, USA, 2019 

Ні – Так А. Pilyavskyy,  

M. Counte, B. Ramirez, 

D. J. West Jr, 

W.Aaronson 

15.  Turystyka na obszarach przyrodniczo 

cennych. Turystyka i rekreacja 

czynnikiem poprawy zdrowia 

fizycznego i psychologicznego 

człowieka 

Białystok, 2018. 237 s. 

S. 89‒100. 

Ні ‒ Так M. Jalinik, 

Н. Є. Кудла 

16.  Use of investment potential of 

venture funds for innovative 

development of enterprises / 

Management of innovative 

development the economic entities 

Higher School of Social and 

Economic. Przeworrsk: 

Wydawnictwo i Drukarnia 

NOVA SANDEC, 2018. Vol. 2 

Ні ‒ Так С. В. Черкасова, 

колектив авторів 

17.  Аграрний сектор і економічний 

розвиток України 

Львів: ПАЇС, 2018. 431 с. Ні – Так В. Шевчук, 

У. Іванюк  

18.  Аналіз якості та інституційного 

забезпечення національної 

інноваційної системи України / 

Информационная экономика: этапы 

развития, методы управления, 

модели: межд. коллективная 

монография 

Харьков: ВШЭМ. ХНЭУ им. 

С. Кузнеца, 2018. С.79–107. 

Ні – Так В. С. Пономаренко,  

Т. С. Клебановой  

19.  Взаємодія банків та інших 

фінансових установ з 

підприємствами: теорія, методика 

і практична реальність 

Дніпро: Пороги, 2018. 460 с. Ні − Так Т. В. Мединська, 

колектив авторів 



 

1 2 3 4 5 6 7 

20.  Вплив соціокультурної сфери 

національної економіки на 

економічний розвиток: теоретико-

методологічні основи 

Львів: Вид-во Львівського 

торговельно-економічного 

університету, 2019. – 371 с. 

Так Б. М. Шевчик − − 

21.  Грошово-кредитна політика в 

системі забезпечення фінансової 

безпеки України: теоретико-

методологічні засади та напрями 

реалізації 

Львів : Видавництво ННВК 

"АТБ", 2018. - 300 с. 

Так О. О. Гудзовата  – – 

22.  Державна політика імпортозаміщення 

в системі забезпечення економічної 

безпеки України: пріоритети та 

інструменти реалізації 

Вид-во ННВК “АТБ”, 2018. 

527 с. 

Так Р. Л. Лупак ‒ ‒ 

23.  Державне регулювання 

процентних ставок грошового 

ринку 

Львів: Ліга-Прес, 2018. 260 с. Ні − − Г. І. Башнянин, 

Б. Б. Семак, 

О. Ю. Носов, 

У. В. Пелех, 

М. А. Кальницька 

24.  Економічні метрологічні системи: 

проблеми метатеоретичного 

аналізу та становлення 

економічної метрології 

Львів: Ліга-Прес, 2018. 368 с. Так Г. І. Башнянин − − 

25.  Економічні ринкові системи: 

методологічні проблеми 

метрологічного аналізу 

Львів: Ліга-Прес, 2018. 402 с. Так Г. І. Башнянин − − 

26.  Європейський континент та 

виклики сучасності: том 4, секція 

1. Пріоритети розвитку обліково-

аналітичного забезпечення 

управління витратами операційної 

діяльності підприємств у торгівлі 

нафтопродуктами 

Львів, Ольштин: ЛНУ ім. 

І. Франка, 2018. 447 с. 

Ні ‒ Так В. І. Бачинський, 

колектив авторів 



 

1 2 3 4 5 6 7 

27.  Інноваційні технології як 

передумова стабільної економіки 

та реформування споживчої 

політики/ Інформаційні та 

інноваційні технології в XXI 

столітті 

Edited by Tetyana Nestorenko, 

Magdalena Wierzbik. 

Copyright by: Wyższa Szkoła 

Techniczna w Katowicach, 

Katowice, 2018. P. 134‒152 

Ні ‒ Так І. В. Ємченко  

28.  Інституціалізація як фактор 

забезпечення розвитку системи 

інвестиційно-інноваційної безпеки 

України / Сучасні реалії і завдання 

розвитку діяльності компаній зі 

страхування життя як 

інституційних інвесторів 

Запоріжжя: Видавничий дім 

“Гельветика”, 2019. 488 с. 

Ні – Так С. В. Черкасова, 

колектив авторів 

29.  Інтегральна ефективність 

функціонування та розвитку 

виробничих систем: теоретико-

методологічні аспекти оцінювання 

Львів: Ліга-Прес, 2018. 115 с. Ні − − Г. І. Башнянин, 

М. Ю. Барна, 

А. Г. Драбовська,  

М. І. Миронова 

30.  Концептуально-методологічні 

основи розвитку креативного 

менеджменту національного 

господарства України 

Львів: Растр-7, 2018. 449 с. Так І. І. Свидрук Ні – 

31.  Лідерство в управлінні 

персоналом підприємств 

ресторанного господарства: 

теоретико-методичні та практичні 

аспекти: колективна монографія 

Львів: “Растр-7”, 2018. 265 с. Ні ‒ Так М. Ю. Барна, 

О. М. Бабенко 

32.  Маркетинг в умовах 

інформатизації 

суспільства 

за наук. ред. проф. 

В. П. Пилипчука. К.: КНЕУ, 

2018. 575 с. 

Ні – Так В. П. Пилипчук, 

І. В. Бойчук, 

Ю. А. Дайновський, 

Л. К. Гліненко та 

інші автори 

33.  Непрямі презумпції у галузях 

матеріального права України 

Львів : Вид-во Растр-7, 2019. 

205 с. 

Так О. С. Котуха – – 



 

1 2 3 4 5 6 7 

34.  Механізм антикризового 

управління в банках України 

Львів: СПОЛОМ, 2018. 267 с. Ні ‒ Так О. І. Копилюк, 

О. М. Музичка, 

П. Ю. Буряк, 

Я. В. Жовтанецька 

35.  Механізми та функціонально-

структурні інструменти 

забезпечення 

конкурентоспроможності 

національної економіки в умовах 

сучасних загроз економічної 

безпеки 

За ред. Т. Г. Васильціва, 

Р. Л. Лупак. Львів: ННВК 

“АТБ”, 2018. 552 с. 

Ні – Так Р. Л. Лупак, 

Р. Р. Августин, 

О. О. Гудзовата, 

В. Г. Васильців, 

В. В. Зайченко, 

Т. Б. Матолич, 

А. М. Шехлович  

36.  Організаційно-економічний 

механізм управління діяльністю 

інтегрованих корпоративних 

систем у структурі національної 

економіки 

Львів: ЛТЕУ, 2018. 296 с. Ні ‒ Так В. І. Куцик, 

О. І. Кліпкова, 

О. О. Жихарцева 

37.  Права людини: різногалузеві 

теоретичні та практичні аспекти 

Видавництво Львівського 

торговельно-економічного 

університету, 2018. 265 с. 

Ні – Так Ю. О. Фігель, 

Г. М. Санагурська, 

Л. І. Скрекля 

38.  Природно-ресурсний та 

енергетичний потенціали: 

напрями збереження, відновлення 

та раціонального використання 

2019 р., 279 с. Ні – Так О. В. Кириченко, 

Г. О. Бірта, 

Л. В. Пелик  

39.  Пріоритети забезпечення 

конкурентоспроможності регіонів 

України 

Львів: ДУ Інститут 

регіональних досліджень імені 

М. І. Долішнього НАН 

України, 2018. 336 с. 

Так Ю. В. Полякова Ні – 

40.  Проблеми і перспективи 

соціально-економічного розвитку 

територій (Українські реформи 

безпечності харчової продукції: 

втілення європейського вибору) 

2019 р. 320 с. Ні – Так І. В. Ємченко, 

Г. С. Шестопал, 

І. І. Сімонова  
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41.  Просторова організація бізнесу в 

регіонах України: форми та 

механізми регулювання 

НАН України. ДУ “Інститут 

регіональних досліджень ім. 

М. І. Долішнього НАН 

України”. Львів, 2019. 315 с. 

Ні – Так Т. В. Мединська, 

колектив авторів 

42.  Роздрібна торгівля: концентрація, 

спеціалізація, типізація 

Львів: Вид-во “Новий Світ – 

2000”, 2018. 

Ні  Так В. В. Апопій, 

Т. В. Гуштан, 

М. Б. Павлова 

43.  Соціально-економічні аспекти 

розвитку підприємництва в 

Україні 

Умань: Видавець “Сочінський 

М. М.”, 2018. 272 с. 

Ні − Так Т. В. Мединська,  

Н. М. Рущишин, 

колектив авторів 

44.  Стійкість фінансово-економічного 

стану господарських систем: 

проблеми державного управління та 

регулювання 

Львів: Ліга-Прес, 2018. 183 с. Ні − − Г. І. Башнянин,  

Т. О. Герасименко,  

О. Ю. Носов, 

М. А. Кальницька,  

О. В. Кіндрат 

45.  Стратегія та засоби конвергенції 

системи соціальної безпеки 

України та ЄС у процесі 

євроінтеграції 

За ред. Т. Г. Васильціва, 

Р. Л. Лупака. Львів: ННВК 

“АТБ”, 2018. 303 с. 

Ні – Так Р. Л. Лупак, 

М. І. Флейчук, 

В. В. Бойко,   

В. І. Волошин, 

О. О. Гудзовата, 

І. С. Мазярко  

46.  Теоретико-методологічні аспекти 

обліку, оподаткування, аудиту та 

аналізу в системі інформаційного 

забезпечення управління 

суб’єктами господарювання 

Херсон: Книжкове 

видавництво ФОП 

Вишемирський В. С., 2018. 

273 с. 

Ні − Так С. І. Головацька, 

О. А. Полянська, 

О. М. Чабанюк 

(колективна 

монографія) 

47.  Теоретико-методологічні аспекти 

підвищення конкурентоспроможності 

прикордонного регіону 

Одеса: Атлант, 2018. 243 с. Ні − Так Т. В. Мединська,  

О. М. Чабанюк, 

колектив авторів 

48.  Теоретико-методологічні засади 

управління результативністю 

організації 

Львів: Видавництво 

Львівського торговельно-

економічного університету, 

2018. 420 с. 

Так О. О. Трут Ні ‒ 



 

1 2 3 4 5 6 7 

49.  Українська муза Перемишля: 

театрально-музичне життя у другій 

половині ХІХ-початку ХХ століття 

2018, 256 с. + іл. Так Т. В. Голдак-

Горбачевська 

Ні – 

50.  Українська національна ідея: 

політико-економічний та історико-

соціальний аналіз 

Львів: Ліга-Прес, 2018. 248 с. Ні − − Г. І. Башнянин,  

П. Й. Мисловський,  

Б. М. Шевчик,  

В. М. Пасічник 

51.  Управління розвитком суб’єктів 

підприємництва: механізми, реалії, 

перспективи 

Дніпро: Біла К. О., 2018. 

444 с. 

Ні − Так З. Р. Костак, 

О. Я. Маліновська 

та інші 

52.  Формування інституціонального 

середовища розвитку економіки 

України 

Умань: Видавець 

“Сочінський М. М.”, 2019. 277 с. 

Ні – Так Т. В. Мединська,  

Н. М. Рущишин, 

колектив авторів 

53.  Функціонування та перспективи 

розвитку туристичної галузі 

України: колективна монографія 

За заг. ред. М. Ю. Барни; 

Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. 

376 с. 

Ні ‒ Так М. Ю. Барна. 

Л. І. Гірняк, 

М. Н. Коваль, 

І. І. Тучковська, 

І. М. Мельник, 

М. Я. Топорницька, 

Ю. Б. Миронов, 

М. К. Турчиняк, 

Б. Я. Полотай, 

Б. М. Мізюк, 

І. М. Білецька, 

Г. В. Балабанов, 

В. І. Ящук, 

І. М. Блащак та ін. 



3.3. Публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях 

У 2018-2019 н. р. вченими Університету у загальноукраїнських журналах було 

опубліковано 355 наукові статті, у 2018 р. даний показник становив 285 публікацій. У 

звітному році збільшилася кількість публікацій за кордоном (в 2018-2019 н. р. опубліковано 

46 праць за кордоном, а в 2018 р. – 26). 

Окрім публікацій у фахових виданнях Університету, з-поміж вітчизняних журналів 

найбільшою популярністю користуються: “Проблеми економіки”, “Облік і фінанси”, 

“Глобальні та національні проблеми економіки”,  “Технологічний аудит та резерви 

виробництва”, “Проблеми і перспективи розвитку підприємництва”, “Бухгалтерський облік і 

аудит”, “Бізнес Інформ”, “Вісник НБУ”,  “Перехідні економічні системи”, “Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України”, “Системний аналіз економічних систем”, 

“Актуальні проблеми економіки”, “Економіка України”, “Митна справа”, “Економічний 

форум”, “Право України”, “Наше право”, “Європейські перспективи”. 

 

3.4. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях 

З метою сприяння науковим дослідженням на кооперативну тематику та 

застосуванням на практиці результатів, одержаних викладачами у ході вивчення проблем 

вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху, на кафедрах ведеться наступна робота: 

 підвищення якості підготовки молодих фахівців шляхом активного використання 

у навчальному процесі результатів наукових досліджень на кооперативну тематику, 

широкого залучення студентів до їх виконання, формування наукової школи з проблем 

кооперації; 

 ефективне використання наукового потенціалу Центру кооперативної науки і 

освіти Університету, науковців кафедр для організації наукових досліджень проблем 

вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху; 

 участь вчених у вирішенні соціально-економічних проблем на основі пропозицій 

до національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та міжвузівських 

науково-технічних програм; 

 розвиток взаємовигідних міжнародних зв’язків щодо досліджень розвитку 

кооперативного руху;  

 експертна оцінка дисертаційних робіт, рецензування монографій, статей, які 

мають кооперативну проблематику; 

 виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті 

національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-практичною інформацією, 

технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, проведення виставок-

ярмарків, які мають кооперативну тематику; 

 проведення науково-методичних, науково-практичних конференцій, семінарів, 

тренінгів, виставок, презентацій, засідань круглих столів на кооперативну тематику; 

 співпраця зі всіма зацікавленими у поширенні кооперативних знань і досвіду 

особами та організаціями (кооперативними організаціями, дорадчими службами, спілками 

та асоціаціями підприємців тощо); 



 

 залучення до науково-практичної кооперативної діяльності талановитої 

студентської молоді до участі в університетських, Всеукраїнських та Міжнародних 

студентських олімпіадах, конкурсах, виставках. 

Загалом у 2018/2019 н. р. працівниками Університету підготовлено 14 публікацій на 

кооперативну тематику, що наведено у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Опубліковані дослідження за кооперативною тематикою у 2018/2019 н. р. 

№ 

з/п 

Автор Назва Бібліографічні дані 

1 2 3 4 

1. П. О. Куцик  Направление активизации 

участия кооперативных 

организаций 

постсоциалистических стран 

в деятельности европейских 

кооперативных институций 

International Scientific and Practical 

Conference “The innovative, 

collaborative, inclusive development 

of cooperatives: theory, practice, 

perspectives”. Chisinau, Republic of 

Moldova, 13-14 September, 2018. 

2. С. Д. Гелей  Українські кооперативні 

діячі Західної України – 

активні учасники 

Української національної 

революції 

Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. 

Гуманітарні науки. Вип. 15. 2018. 

3. С. Д. Гелей  Международное 

кооперативное движение и 

проблемы современного 

развития кооперативного 

движения в Украине 

International Scientific and Practical 

Conference “The innovative, 

collaborative, inclusive development 

of cooperatives: theory, practice, 

perspectives”. Chisinau, Republic of 

Moldova, 13-14 September, 2018. 

4. Б. Б. Семак  Основные направления 

активизации участия 

кооперативных организаций 

постсоциалистических стран 

в кооперативных 

европейских институциях 

International Scientific and Practical 

Conference “The innovative, 

collaborative, inclusive development 

of cooperatives: theory, practice, 

perspectives”. Chisinau, Republic of 

Moldova, 13-14 September, 2018. 

5. С. Р. Семів, 

Г. О. Семів  

Роль споживчої кооперації у 

розвитку туристичної 

інфраструктури України 

І Міжнародна науково-практична 

конференція “Сталий розвиток 

туризму на засадах партнерства: 

освіта, наука, практика”. м. Львів, 

31 жовтня-01 листопада 2018 р. 

6. С. Р. Семів  Сучасні соціальні та 

екологічні стратегії розвитку 

кооперативного сектора 

економіки 

Вісник НТШ. 2019. № 61. С. 68–73. 

7. О. М. Чабанюк  Первинний облік доходів та 

фінансових результатів 

основної діяльності 

підприємств споживчої 

кооперації 

Х Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція молодих 

учених, аспірантів, студентів 

“Творчий пошук молоді – курс на 

ефективність”. м. Хмельницький,  

21 березня 2019 р. Організація контролю 

фінансових результатів 

підприємств споживчої 



 

кооперації 

1 2 3 4 

8. В. Вретик, 

В. Т. Лебединець  

Використання 

суцільнозмеленого зерна у 

виробництві хліба на 

підприємствах споживчої 

кооперації 

VІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг”. 

м. Львів, 06 грудня 2018 р. 

9. В. В. Апопій  Кооперативний сектор 

економіки: проблеми і 

концептуальні підходи 

відродження 

Збірник наукових праць Торгово-

економічного університету, 

Молдова, 2018. С. 35–40. 

10. Є. І. Федик  Нормативне 

саморегулювання договірних 

відносин суб’єктів 

кооперативної діяльності. 

Щорічна наукова конференція 

вчених Львівського торговельно-

економічного університету 

“Актуальні проблеми економіки і 

торгівлі в сучасних умовах”. 

м. Львів, 15-17 травня 2019 р. 

11. Л. І. Скрекля  

К. І. Сірко  

Сучасний погляд на 

принципи кооперативного 

права 

Європейські перспективи. 2019. 

№ 1. С. 12–17 

12. Н. Г. Міценко,  

А. С. Ціцяла  

Стратегічний набір як вектор 

інтенсивного розвитку 

підприємства споживчої 

кооперації 

Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. 

Економічні науки. № 55. 2018. 

С. 45–50 

13. Н. Г. Міценко, 

А. О. Федоренко  

Проблеми формування 

кадрової політики 

споживчої кооперації 

Х Міжнародна науково-

практична Інтернет-конференція 

“Формування механізмів 

управління якістю та підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств”. м. Дніпро,  

21 ерезня 2019 р. 

14. О. І. Шалева,  

І. В. Шульга  

Основні засади та досвід 

функціонування 

коопмаркетів на 

вітчизняному високо-

конкурентному ринку 

товарів та послуг 

Підприємництво і торгівля: 

збірник наук. праць. 2018. Вип. 23. 

С. 19–26. 

 

 

 

 



 

3.5. Наукові конференції 

 

За звітний період вчені Університету зробили 389 доповідей на понад 200 

Всеукраїнських, міжнародних та закордонних конференціях. У 2018-2019 н. р. на 

закордонних конференціях було зроблено 26 доповідей у Республіці Польща, Чехії, 

Болгарії, Словаччині, Румунії, Литві, Молдові та 363 доповідей на всеукраїнських та 

міжнародних конференціях в українських містах Вінниця, Запоріжжя, Київ, Івано-

Франківськ, Житомир, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Суми, Кривий ріг, Тернопіль, 

Харків, Ужгород, Чернівці та ін. 

В стінах Університету за звітний рік успішно проведено 10 конференцій різного рівня і 

тематичного спрямування, а саме: І Міжнародну науково-практичну конференцію “Сталий 

розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика” (31 жовтня – 01 листопада 

2018 р.), ІХ Всеукраїнську науково-практичну конференція здобувачів вищої освіти та 

молодих учених “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи 

України” (22 листопада 2018 р.), VІ Міжнародну науково-практичну конференцію “Інновації 

в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг” (06 грудня 2018 р.), 

Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію здобувачів вищої освіти і молодих 

учених “Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах євроінтеграції” (24 

січня 2019 р.), Міжнародну науково-практичну конференцію “Фінансово-економічний 

розвиток України в умовах трансформаційних перетворень” (28 березня 2019 р.), VII 

Міжвузівську англомовну студентську конференцію “THE CHANGES” (10 квітня 2019 р.), 

XIV Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих 

учених “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку” 

(15-17 травня 2019 р.), Щорічну наукову конференцію студентів Університету “Сучасні 

напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” (15 

травня 2019 р.), Щорічну наукову конференцію вчених Університету “Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах” (15-17 травня 2019 р.), ХVІ науково-практичну 

конференцію студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив 

на ефективність діяльності підприємства” (23 травня 2019 р.). 

 

 

 

 



 

3.6. Перспективні питання 

 

Головним завданням наукової діяльності в Університеті залишається збільшення 

кількості публікацій у престижних українських та зарубіжних наукових виданнях. 

Враховуючи існуючі вимоги та підходи до формування рейтингу закладів вищої освіти 

України, потрібно працювати над збільшенням кількості публікацій, що мають 

відповідний статус в наукометричних базах Scopus, Web of Science та ряді інших і котрі 

інтенсивно цитуються вітчизняними та зарубіжними вченими. Для вирішення цього 

завдання необхідно активізувати вченими Університету підготовку статей відповідного 

рівня для публікації у виданнях, котрі зареєстровані в міжнародних науко метричних 

базах. 

Не менш важливим завданням є долучення вчених Університету до міжнародних 

дослідницьких проектів, що фінансуються за гранти ЄС. Для цього необхідно вести 

цілеспрямований пошук таких програм, аналізувати тематику наукових досліджень, 

котрі є актуальними на міжнародному рівні та активізувати наукові дослідження у цих 

сферах.   

Сучасні процеси у вітчизняній науці передбачають значне підвищення якості та 

оперативності монографічних досліджень. Відповідно постає завдання підготовки таких 

монографій, підручників, посібників, які б враховували світові тенденції та були 

корисними для вирішення різноманітних дослідницьких та прикладних завдань. З 

іншого боку, не менш важливим завданням є використання результатів опублікованих у 

монографіях та статтях досліджень при викладанні навчальних дисциплін, особливо для 

здобувачів освітніх рівнів магістра та доктора філософії.  



 

4. РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 

У звітному 2018-2019 н. р. студентська наукова творчість розвивалася за 

традиційними напрямами: підготовка наукових студентських робіт для участі в роботі 

конференцій різного рівня, конкурсах дипломних, наукових і рекламних робіт, олімпіадах, 

конкурсах бізнес-проектів, проведення засідань наукових гуртків. При підготовці 

наукових робіт студентів враховувалася їх прив’язка до проблематики виконуваних 

курсових і дипломних робіт. 

За звітний період студенти Університету здобули багато досягнень та нагород, 

найвагомішими серед яких стали:  

 Будай О. І. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних 

робіт зі спеціальності “Облік і оподаткування” (м. Житомир, 22 грудня 2018 р.) – науковий 

керівник проф. Куцик П. О.; 

 Бас Ю. О. (ТУСО) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності “Підприємництво торгівля та біржова діяльність” 

(м. Житомир, 10-11 квітня 2019 р.) – науковий керівник доц. Олексин І. І.; 

 Ціцяла А. С. (ІЕтаФ) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт 

зі спеціальності “Економіка” (м. Харків, 18 квітня 2019 р.) і диплом І ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка та управління в сфері торгівлі” 

(м. Харків, 23 квітня 2019 р.) – науковий керівник проф. Міценко Н. Г.; 

 Клемра В. А. (МЕВтаІТ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському студентському 

конкурсі торговельної реклами з напряму “Маркетинг, Реклама і зв’язки з громадськістю” 

(м. Київ, 7-8 листопада 2018 р.) та диплом ІІІ ступеня на ІХ Регіональному конкурсі 

рекламних проектів з напряму “Маркетинг, Реклама і зв’язки з громадськістю, 

Журналістика” (м. Хмельницький) − наукові керівники доц. Балук Н. Р. та доц. Басій Н. Ф.; 

 Федорів О. В. (МЕВтаІТ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському 

студентському конкурсі торговельної реклами з напряму “Маркетинг, Реклама і зв’язки з 

громадськістю” (м. Київ, 7-8 листопада 2018 р.) − наукові керівники доц. Балук Н. Р. та 

доц. Басій Н. Ф.; 

 Гірна Н. Я. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних 

робіт зі спеціальності “Облік і оподаткування” (м. Житомир, 22 грудня 2018 р.) – науковий 

керівник проф. Медвідь Л. Г.; 

 Солонтай Л. І. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності “Облік і оподаткування” (м. Київ, 23 квітня 2019 р.) – науковий 

керівник проф. Куцик П. О.; 

 Тимків Д. О. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка підприємства” (м. Київ, 

19 квітня 2019 р.) – науковий керівник проф. Міценко Н. Г.; 

 Лампіка М. П. (ТУСО)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

дипломних робіт зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (м. 

Одеса, 28-29 березня 2019 р.) – науковий керівник проф. Міщук І. П.; 



 

 Милян І. І. (ІЕтаФ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності “Банківська справа” (м. Харків, 05 квітня 2019 р.) – 

доц. Рущишин Н. М.; 

 Козлова Ю. І. (ІЕтаФ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності” (м. Львів, 28 безезня 2018 р.) – науковий керівник проф. Куцик В. І.; 

 Грищенко О. В. (ІЕтаФ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Облік і оподаткування” (м. Київ, 

23 квітня 2019 р.) – науковий керівник проф. Головацька С. І.; 

 Калецький О. І. (ІЕтаФ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Управління у сфері економічної 

конкуренції” (м. Полтава, 24 квітня 2019 р.) – науковий керівник проф. Лупак Р. Л.; 

 Нагребна Л. В. (МЕВтаІТ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини” 

(м. Київ, 17 квітня 2019 р.) – науковий керівник Семів С. Р. 



 

4.1. Основні заходи та студентські публікації 

 

З метою розвитку в Університеті студентської наукової творчості за звітний період 

було організовано та проведено цілу низку заходів наукового спрямування. Найголовніші 

з них: 

 Засідання “круглого столу” на тему: “Південь і Захід разом!”; 

 І Міжнародна науково-практична конференція на тему: “Сталий розвиток туризму 

на засадах партнерства: освіта, наука, практика”; 

 ІІ Засідання Мережі знань Національної туристичної організації України (НТОУ); 

 Творчий конкурс на тему: “Спеціальність очима студентів”; 

 Засідання “круглого столу” на тему: “Проблеми реформування судової системи 

України”; 

 ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та 

молодих учених на тему: “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-

економічної системи України”; 

 VІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: “Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг”; 

 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених на тему “Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах 

євроінтеграції”; 

 Засідання Ради Наукового товариства ім. Шевченка; 

 Лекція-презентація на тему: “Панорама економіки Франції: малі та середні 

підприємства та динаміка підприємницької діяльності”; 

 Засідання “круглого столу” на тему: “Проблеми та перспективи розвитку 

внутрішнього ринку України: економіко-правові аспекти”, організатором якого виступило 

Наукове товариство молодих вчених; 

 Міжнародна науково-практична конференція на тему: “Фінансово-економічний 

розвиток України в умовах трансформаційних перетворень”; 

 VII міжвузівська англомовна студентська конференція “THE CHANGES”; 

 XIV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених на тему: “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та 

перспективи розвитку”; 

 Щорічна наукова конференція студентів Університету на тему: “Сучасні напрями 

розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”; 

 Щорічна наукова конференція вчених Університету на тему: “Актуальні 

проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах”; 



 

 ХVІ науково-практична конференція студентів закладів вищої освіти 

Укркоопспілки на тему: “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності 

підприємства”. 

Упродовж звітного періоду студенти Університету приймали участь у низці 

міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій та наукових 

семінарів, форумах, виставках та конгресах, зокрема у: 8-й Міжнародній весняній виставці 

“Вища освіта-2019”, яка відбулася у Львівському палаці мистецтв; 25-й ювілейній 

туристичній виставці “Ukraine International Travel and Tourism – 2019”, яка проводилась у 

Міжнародному виставковому центрі у столиці України; XXV Міжнародній студентській 

конференції “Студентська наукова діяльність – 2019”, яка проходила на економічному 

факультеті Університету Матея Бела у Банській-Бистриці (Словаччина).  

 

 

4.2. Проблемні питання студентської наукової діяльності 

 

За результатами студентської наукової роботи протягом останніх років можна 

зробити наступні зауваження: а) не завжди науковою роботою охоплено студентів, які ма-

ють для цього належний потенціал та рівень підготовки; б) викладачі недостатньо 

пропагують переваги участі студентів в наукових заходах та дослідженнях; в) не завжди 

під час дослідження використовується практичний матеріал; д) у наукових економічних 

дослідженнях недостатнім є використання методів математичного аналізу та 

моделювання; е) проходження практики студентами не завжди узгоджується з тематикою 

їх науково-дослідної роботи; є) наукова складова не завжди представлена у достатній мірі 

у випускових роботах студентів ОКР “Магістр”. 

Пропозиції щодо покращення студентської наукової роботи можна узагальнити такі: 

 підвищення мотивації студентів шляхом виставлення викладачами додаткових 

балів з дисциплін в рамках яких студентами  проводились наукові дослідження;  

 розробка цікавої, сучасної тематики наукових робіт, які окрім іншого будуть мати 

чітке практичне спрямування; 

 думки та побажання студентів стосовно напрямів проведення наукових досліджень 

повинні обов’язково братись до уваги науковими керівниками. 

Певною мірою розвиток студентської наукової діяльності стримується обмеженими 

можливостями її фінансування, хоча в Університеті не було випадків відмови від 

фінансування участі у престижних заходах загальноукраїнського значення. Водночас 

необхідно визнати недостатню активність студентського активу Університету щодо 

співпраці з СНТ найпотужніших університетів міста Львова та розвитку студентської 

наукової творчості за допомогою існуючих можливостей міжнародної співпраці в рамках 

міжнародних студентських організацій та фондів. 



 

5. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

 

До викладацького складу Університету станом на 01.07.2019 року входило 

170 працівників (рис. 5.1), у т. ч. 113 кандидатів наук, 29 докторів наук, 93 осіб зі званням 

доцента та 29 – професорів. 
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Рис. 5.1. Динаміка показника кількості викладацького складу Університету з 

а 2010 р.-2018/2019 н. р. 

 

5.1. Орієнтовні плани захисту дисертаційних робіт 

На сьогодні реальну перспективу захисту докторської дисертації у 2019-2020 н. р. 

мають: ректор Університету проф. П. О. Куцик, завідувач кафедри менеджменту 

проф. О. О. Трут, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Б. М. Шевчик.  

 

5.2. Підвищення кваліфікації викладачів  

Метою підвищення кваліфікації викладачів є вдосконалення професійної підготовки 

шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду 

виконання додаткових завдань та обов’язків у межах їх спеціальності.  

Викладачі Університету повинні не рідше одного разу в п’ять років підвищувати 

свою кваліфікацію шляхом проходження семінарів, стажування в науково-дослідних 

установах, а також у процесі виконання дисертаційних робіт. Заслуговує на увагу, що 



 

викладачі Університету під час проходження стажування встановлюють плідні 

довгострокові контакти з комерційними підприємствами та сприяють забезпеченню 

місцем проходження практики студентів Університету. Разом з тим, результати 

дослідження та пропозиції, сформовані на основі вивчення інформації досліджуваних 

підприємств, повинні використовуватися у навчальному процесі та підготовці науково-

методичного забезпечення. 

Загалом за 2018-2019 н. р. підвищили кваліфікацію 51 науково-педагогічний працівник, 

більшість з них шляхом проходження стажування в таких установах: Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Українська академія друкарства, Національний 

університет “Львівська політехніка”, Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Національна Асоціація Адвокатів України 

у адвоката Гельо С. Б., Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 

Український католицький університет, ТзОВ “Хліб-Трейд”, Львівський інститут економіки і 

туризму, ТОВ ТВК “Львівхолод”, ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і 

торгівліˮ, Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила ТзОВ “Бізнес 

профіт Консалт”, SoftServe IT Academy, ТОВ “Аудиторська фірму “Ертель-аудит”, ТОВ 

“Західно-Український центр “Медсервіс”, ТОВ “Ворота-Захід”, Готель Hilton, Львівський 

державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Інститут прикладних 

проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України та ін. Найважливіші 

закордонні стажування  представлені в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Найважливіші закордонні стажування викладачів Університету за 2018/19 н. р. 

№ 

з/п 

Працівник 
Місце стажування Мета Отриманий результат 

1. П. О. Куцик  
Торгово-

кооперативний 

університет Молдови 

(м. Кишинів, 

Республіка Молдова) 

Підвищення 

кваліфікації 

Ознайомлення з досвідом 

роботи Торгово-

кооперативного 

університету Молдови у 

сфері організації навчально-

методичної та наукової 

роботи 

2. Б. Б. Семак  

3. В. В. Апопій  

4. І. В. Ємченко  

Вища технічна школа 

в Катовіце 

(м. Катовіце, 

Республіка Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

Набуття досвіду та 

удосконалення методики 

викладання дисциплін 

5. І. М. Ощипок  

Жешувський 

університет 

(м. Жешув, Республіка 

Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

Ознайомлення з 

дослідженнями в галузі 

технології харчових 

продуктів, вивчення методів 

викладання навчальних 

дисциплін, формулювання 

нових компетенцій з 

профілюючих дисциплін 



 

1 2 3 4 5 

6. О. О. Гудзовата  

Економічний 

університет м. Бидгощ 

(Республіка Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

Набуття досвіду та 

удосконалення методики 

викладання дисциплін 

7. М. М. Чех 

Університет ім. 

Фрідріха Шіллера 

(м. Єна, Німеччина). 

 

Підвищення 

кваліфікації 

Освоїла нові активні методи 

ведення занять, 

використання 

економетричних 

інструментів у навчальному 

процесі, оптимізації 

підсумкового контролю на 

основі дистанційної 

платформи 

8. Т. Р. Хінальська  

Гуманітарно-

природничому 

університеті в 

Сандомирі 

(м. Сандомир, 

Республіка Польща). 

Підвищення 

кваліфікації 

Набуття досвіду та 

удосконалення методики 

викладання дисциплін 

 



 

6. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

Дієві резерви для поліпшення наукової роботи в Університеті простежуються за 

такими важливими напрямами: 

1. Виконання кваліфікаційних вимог міжнародних наукометричних баз 

Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, до котрих впродовж 2016-2018 

років були включені періодичні наукові видання Університету, вимагає від авторів статей 

дотримуватися певних стандартів наукових досліджень та етики наукових публікацій. 

Вчені Університету  повинні всіляко уникати самоплагіату або ж несанкціонованого 

використання опублікованих іншими авторами матеріалів. Автори статей при їх поданні в 

редакцію видань Університету повинні подавати усі необхідні метадані, оскільки це 

передбачено вимогами відповідних наукометричних баз. Крім цього, повинна зрости 

якість поданих до редакції статей та їх практичне спрямування. Опубліковані матеріали 

повинні представляти інтерес не тільки для вітчизняних, але й для іноземних науковців. 

2. Існує необхідність більш тісної координації планів наукової роботи кафедр 

та вимог навчального процесу, наслідком чого стане відкриття нових освітніх 

програм, що є актуальними для потенційних абітурієнтів. У ході профорієнтаційної 

роботи кафедр Університету за відповідними спеціальностями необхідно більше уваги 

акцентувати на науковій складовій вищої освіти та використання у навчальному процесі 

найновіших наукових досягнень та широкого впровадження технологій дистанційного 

навчання. 

3. Збільшення кількості рейтингових публікацій у виданнях наукометричних  

баз Scopus та Web of Science передусім очікуються від вчених найвищої кваліфікації – 

докторів наук і професорів, а також доцентів зі стажем роботи понад 10 років, оскільки є 

одним з ключових оціночних параметрів при складанні консолідованого рейтингу вузів 

України, котрий формується з рейтингу Scopus,  рейтингу “ТОП-200 Україна” та рейтингу 

“Вебометрикс”.  

4. Збільшення кількості наукових досліджень на кооперативну тематику. 

Враховуючи профіль Університету, цей напрям наукової роботи доречно реалізувати 

через більш тісну співпрацю з вітчизняними та зарубіжними кооперативними структурами 

сфер виробництва, торгівлі та вищої освіти. Крім цього, необхідно активізувати діяльність 

загальноуніверситетського семінару з актуальних проблем вітчизняної та зарубіжної 

кооперації під егідою Центру кооперативних досліджень (доц. С. Р. Семів).  

5. Презентації монографій та завершених НДР повинні слугувати підвищенню 

якості монографічних досліджень, які не можуть обмежуватися форматом дисертаційного 

дослідження, а повинні відбивати значно більший внесок у вивчення науково-академічної 

проблематики. Проблемою, котра потребує вирішення є узгодження тематики 

монографічних досліджень з тематикою лекцій, семінарських та практичних завдань, що 

проводяться провідними викладачами кафедр Університету для студентів та аспірантів.  

Від монографій колективного характеру (за результатами виконаної НДР) природно 

очікувати підвищення ступеня фундаментальності проведених досліджень та отримання 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4757


 

належного всеукраїнського та міжнародного резонансу. Ще одним напрямом активізації 

монографічних досліджень слід вважати розширення співпраці вчених Університету з 

дослідниками з наукових установ країн ЄС.  

6. Гранти на стажування. Вченими Університету не повністю використовуються 

можливості наукових стажувань та грантових програм для запозичення новаторських 

підходів до наукової роботи, підготовки статей у наукові видання, що відповідають 

власним науковим інтересам і відбивають передові позиції установи, де відбувається 

стажування. Доцільно для кожної випускової кафедри здійснити підготовку щонайменше 

однієї заявки на отримання особистого або колективного гранту на проведення наукових 

досліджень від українських та міжнародних організацій і фондів.  

7. Підвищення якості підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі. 

Оскільки проблема розширення кадрового резерву докторів філософії та докторів наук із 

профілюючих спеціальностей залишається актуальною, доцільно практикувати заходи, що 

покликані підвищувати ефективність роботи аспірантури та докторантури. Важливо 

забезпечити більш відповідальне ставлення як аспірантів так і їх керівників до вибору тем 

дисертаційних досліджень, складання сесійних іспитів згідно розкладу, графіків 

написання дисертаційних робіт та виконання ними умов договорів про навчання в частині 

своєчасного внесення коштів за отримані освітні послуги. 

8. З метою активізації студентської наукової діяльності, що має вагоме 

значення для підвищення якості навчального процесу, необхідно забезпечити виконання 

прийнятих рішень вченої ради щодо індивідуальних звітів провідних вчених про участь у 

підготовці учасників всеукраїнських олімпіад, студентських конкурсних робіт, публікацій 

тощо. До наукової роботи та участі у різноманітних наукових заходах необхідно ширше 

залучати студентів, котрі навчаються за кошти Університету. Робота з обдарованими 

студентами, котрі висловлюють бажання займатися науковою роботою, повинна вестися 

науковими керівниками на постійній основі впродовж усього періоду їх навчання. 

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт та інших 

конкурсних заходах повинна вестися на плановій основі та розпочинатись на початку 

навчального року.  

 



Додаток А 

Таблиця А.1 

Підсумкові результати наукової роботи викладачів Львівського торговельно-економічного університету  

за 2018-2019 навчальний рік 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ініціали 

викладача 

Монографії 

(кількість) 

Статті 

(кількість) 

У тому числі 

статті у 

наукометричній 

базі (кількість) 

Участь у 

конференціях 

(доповідь/тези – кількість) 

Стажування 

(кількість) 

Керівництво 

аспірантами 

(кількість/ з них 

захистились) 

(кількість) 
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1. 
Інститут економіки та 

фінансів 
4 24 113/109 9 1 7 105 1/5 57/101 29/85 32/39 1 6 48/7 

2. 

Факультет 

товарознавства,  

управління та сфери 

обслуговування 

2 11 138/128 23 6 8 97 10/15 90/203 15/30 49/66 4 19 17/2 

3. 

Факультет міжнародних 

економічних відносин 

та інформаційних 

технологій 

2 6 63/55 11 3 3 47 14/16 23/53 5/2 33/38 3 11 15/0 

4. Юридичний факультет 2 2 41/36 3 0 3 31 1/1 10/17 3/6 17/13 0 7 14/0 

Разом по Університету 10 43 355/328 46 10 21 280 26/37 180/374 52/123 131/156 8 43 94/9 

 



 

 


