
 

 



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 6 докторських дисертацій:  

‒ на раді Д 35.840.01 (спеціальності: “Економіка та управління національним 

господарством” і “Економіка та управління підприємствами”) захищено 3 дисертації: 

 2 дисертаційних робіт захищено нашими викладачами: 

 за спеціальністю 08.00.03 економіка та управління національним господарством: 

Б. М. Шевчик на тему: “Соціокультурні чинники розвитку національної економіки в епоху 

трансформаційних змін: теоретико-методологічні основи”; 

 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності): О. О. Трут на тему: “Управління результативністю організації: 

теоретико-методологічні та прикладні засади”;  

 1 дисертаційна робота захищена нашим докторантом: 

 за спеціальністю 08.00.03 економіка та управління національним господарством: 

В. С. Рейкін на тему: “Детінізація національної економіки в умовах невизначеності”; 

‒ у інших радах не нашого Університету нашими викладачами: 3 дисертаційних роботи 

(П. О. Куцик за спеціальністю 08.00.09 ‒ бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності) на тему: “Інтегровані системи обліку і звітності в корпоративному 

управлінні: теорія, методологія, організація”, Т. П. Яхно за спеціальністю 08.00.03 – економіка 

та управління національним господарством на тему: “Розвиток національної економіки в 

індикаторах споживчого ринку: теорія, методологія, практика”, Ю. В. Полякова за спеціальністю 

08.00.05 ‒ розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: “Інноваційні засади 

підвищення конкурентоспроможності регіонів України в процесі євроінтеграції”); 

2) три наукових періодичних видання Університету, а саме – Вісник Львівського 

торговельно-економічного університету. Економічні науки, збірник наукових праць 

“Підприємництво і торгівля” (наказ МОН України № 1643 (Додаток 4) від 28.12.2019 р.) та Вісник 

Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки (наказ МОН України № 409 

(Додаток 1) від 17.03.2020 р.), успішно пройшли процедуру перереєстрації та були включені до 

переліку фахових наукових видань України категорії “Б”; 

3) студентами Університету отримано десять дипломів І, ІІ та ІІІ ступеня за перемогу на 

Всеукраїнських студентських конкурсах наукових, дипломних робіт, що засвідчує 



вдосконалення стилю та поліпшення організації студентської наукової роботи, підвищення її 

результативності; 

4) нагороджено Грамотами Львівської обласної ради та Львівської обласної організації 

Союзу юристів України за значний особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення 

законності і правопорядку та з нагоди Дня юриста України доцентів кафедри теорії держави і 

права Г. М. Санагурську та Л. І. Скреклю. 

5) відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації М. М. 

Мальського від 18 жовтня 2019 року № 1176/0/5-19 “Про призначення обласних премій для 

працівників наукових установ та закладів вищої освіти у 2019 році”, обласну премію вручено 

доктору економічних наук, доценту, завідувачу кафедри аудиту, аналізу та оподаткування 

Р. М. Воронку, а обласну премію у номінації для молодих вчених і дослідників вручено к.т.н., 

доценту кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Попович Н. І.; к.ю.н., доценту 

кафедри теорії держави і права Л. І. Скреклі та к.е.н., старшому викладачу кафедри теоретичної 

та прикладної економіки Х. В. Кузьмі; 

6) у підвищенні кваліфікації за кордоном прийняли участь сім викладачів Університету, 

серед яких: к.е.н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Б. І. Кабаці в 

Органах державної влади і управління (м. Вільнюс, Латвія; м. Рига, Литва; м. Варшава, 

Республіка Польща) і в Академії WSB (Республіка Польща); к.г.н., доцент кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи М. Я. Топорницька в Університеті міста Ле-Ман (м. Ле-Ман, 

Франція); к.ю.н., доцент, завідувач кафедри господарського права та процесу Г. Я. Оверко в 

Кембриджському університеті (Велика Британія); к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку 

М. Ю. Чік у Consilium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (м. Варшава, Республіка Польща); 

д.т.н., професор, професор кафедри товарознавства, технологій та управління якістю харчових 

продуктів Т. М. Лозова у Wuzuchej Skoĺe SpoĺecznejHospodarzej w Pschewrosku (м. Пшеворськ, 

Республіка Польща); д.е.н., професор кафедри менеджменту І. І. Свидрук в University of Finance, 

Business and Entrepreneurship (м. Софія, Болгарія) та к.т.н., доцент кафедри товарознавства та 

експертизи в митній справі Н. І. Попович у Науково-дослідній мережі Лукасевич ‒ Інституті 

шкіряної промисловості (м. Лодзь, Республіка Польща). 

7) 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: 

 необхідне збільшення кількості наукових публікацій тематика яких напряму 

кореспондує з навчальними курсами, котрі викладаються професорсько-викладацьким складом 

Університету;  

 наукові керівники дисертаційних робіт повинні активніше залучати аспірантів до 



публікації результатів їх досліджень у наукових виданнях Університету як у співавторстві з 

керівниками так і одноосібно, а також всіляко сприяти їх участі у конференціях, котрі проводяться 

в Університеті та за його межами; 

 звітність по науково-дослідних темах окремими керівниками цих тем подається із 

запізненням або не у повному обсязі; 

 академічний рівень та оформлення наукових робіт окремих працівників і аспірантів є 

недостатнім для їх публікації у фахових виданнях та у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз; 

 до кінця не реалізованою у практичній площині залишається система сприяння 

Асоціації випускників ЛТЕУ для стимулювання студентської наукової творчості; 

 вчені Університету у недостатній мірі використовують можливості отримання 

міжнародних грантів на проведення наукових досліджень як в Україні, так і за її межами; 

 незначною залишається кількість одноосібних і спільних англомовних публікацій 

працівників Університету разом з авторами з інших країн; 

 завідувачі кафедр не завжди відслідковують якість та об’єктивність інформації, що 

вноситься працівниками кафедр у звіти про їх наукову діяльність; 

 інформація про наукові здобутки працівників, аспірантів і студентів не завжди своєчасно 

та у повному обсязі оновлюється на веб-ресурсах кафедр і факультетів. 



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 2019-2020 навчальному році вченими Університету виконувалося 32 науково-дослідних 

теми. Даний показник у 2016 р. становив 45 тем, в 2017 р. – 39, 2018 р. – 39, а в 2019 р. ‒ 32 (рис. 

1.1). У 2019-2020 навчальному році кількість тем з державною реєстрацією збільшилася, а 

кількість внутрішньоакадемічних тем зменшилася, оскільки одну внутрішньоакадемічну тему 

було зареєстровано як державну. Виконанням науково-дослідних робіт з державною реєстрацією 

у 2019-2020 навчальному році було охоплено більше половини кафедр Університету. 

 

 

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

Університету у 2011р.-2019/20 н. р. 

 

Тематика науково-дослідних робіт (тем) з державною реєстрацією, що виконувались у 

Львівському торговельно-економічному університеті у 2019-2020 навчальному році подана у 

табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

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

виконувались у Львівському торговельно-економічному університеті в 2019-2020 навчальному році 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

Удосконалення методології та 

організації обліку, аналізу і 

контролю в системі управління 

підприємств основних галузей 

економіки 

Куцик П. О. 01111U010540 ‒ 10 ‒ 1 ‒ 

2. 

Облік, аналіз і контроль в 

кооперативних системах: теорія, 

методологія 

Бачинський В. І. 01111U010542 ‒ 2 ‒ ‒ ‒ 

3. 

Моделювання національної 

системи обліку і контролю в 

умовах використання 

міжнародних стандартів 

фінансової звітності 

Головацька С. І. 01111U010544 ‒ 5 ‒ ‒ ‒ 

4. 

Інтегровані системи обліку в 

корпоративному управлінні: 

концепції, методологія, 

організація 

Куцик П. О. 0111U010539 2 5 ‒ 1 ‒ 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5. 

Проблеми поліпшення якості, 

безпечності і збереженості 

харчових продуктів 

Сирохман І. В. 0116U003488 2 12 ‒ ‒ ‒ 

6. 

Наукове обґрунтування 

поліпшення споживних 

властивостей, харчової й 

біологічної цінності 

кондитерських і хлібобулочних 

виробів 

Сирохман І. В. 0116U005342 1 5 3 ‒ ‒ 

7. 

Теоретико-методологічне 

забезпечення розвитку і 

функціонування сфери 

товарного обігу 

Апопій В. В., 

Башнянин Г. І. 
0116U006451 1 2 ‒ ‒ ‒ 

8. 

Структурні моделі і механізми 

інвестиційно-інноваційного 

розвитку суб’єктів підприємництва 

в сфері товарів і послуг 

Апопій В. В., 

Васильців Т. Г. 
0116U006452 1 2 ‒ ‒ ‒ 

9. 

Управління інноваційним 

розвитком підприємств сфери 

товарного обігу 

Міценко Н. Г. 0116U008696 2 4 ‒ ‒ ‒ 

10. 

Дослідження та розробка 

властивостей, асортименту та 

якості інноваційних 

непродовольчих товарів 

Пелик Л. В. 0117U001582 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

11. 

Інституційно-інформаційний 

механізм стратегічного розвитку 

індустрії гостинності 

Мізюк Б. М. 0117U002091 1 5 ‒ ‒ ‒ 

12. 

Формування теоретико-

методологічного забезпечення 

розвитку і функціонування 

туристичної галузі України в 

умовах євроінтеграції 

Барна М. Ю. 0117U002092 ‒ 2 4 1 ‒ 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

13. 

Розроблення удосконалених 

технологій харчової продукції 

нового асортименту та 

інноваційного обладнання 

Ощипок І. М. 01184000026 2 11 1 ‒ ‒ 

14. 

Фінансові та організаційні 

механізми забезпечення 

інноваційно-інвестиційного 

розвитку економіки України 

Копилюк О. І. 0118U000023 
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10 ‒ ‒ 1 

15. 

Стратегічні пріоритети та 

інструменти державної політики 

розвитку небанківського 

інституційного інвестування в 

Україні 

Черкасова С. В. 0118U000024 
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‒ ‒ ‒ ‒ 

16. 

Формування сучасних систем 

результативного управління 

організаціями 

Трут О. О. 0118U000025 2 14 2 2 ‒ 

17. 

Організаційно-економічний 

механізм управління 

ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних 

систем 

Куцик В. І. 0118U000028 1 4 ‒ ‒ 1 

18. 

Проблеми формування 

кримінально-правової політики в 

сучасній Україні 

Щур Б. В. 0118U000030 ‒ 3 3 ‒ ‒ 

19. 

Правове регулювання відносин 

власності суб’єктів 

господарювання в Україні 

Волинець Т. В. 0118U000031 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

20. 
Трансформація економічного 

розвитку за умов глобалізації 

Башнянин Г. І., 

Шевчик Б. М. 
0118U000032 1 4 ‒ 1 ‒ 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

21. 

Організація і методологія 

контролю в споживчій 

кооперації України в умовах 

ринкової трансформації 

національної економіки 

Редченко К. І. 0118U000033 1 5 2 ‒ ‒ 

22. 
Правова держава: теоретико-

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

23. 

Спадкові правовідносини в 

Україні: особливості правового 

регулювання 

Федик Є. І. 0118U000035 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

24. 
Наукові засади рекламної та PR-

діяльності 
Басій Н. Ф. 0118U006658 ‒ 3 ‒ ‒ ‒ 

25. 

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 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

26. 

Напрями підвищення 

ефективності товарознавчо-

експертної діяльності у судовій 

практиці 

Попович Н. І. 0119U103720 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

27. 

Обліково-аналітичне та 

контрольне забезпечення 

стратегічного управління 

суб'єктами господарювання в 

умовах євроінтеграції 

Воронко Р. М. 0120U002157 ‒ 3 ‒ ‒ ‒ 

28. 

Макроекономічні ефекти 

обмінного курсу гривні після 

запровадження політики 

таргетування інфляції (2015 р.) 

Шевчук В. О. 0120U100396 ‒ ‒ 2 ‒ ‒ 

 



За результатами виконання НДР у 2019-2020 навчальному році: 

а) опубліковано 251 наукову статтю у загальноукраїнських журналах і 55 – 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 2019-2020 н. р. захищено 

9 дисертаційних робіт, з них: 

 6 докторських дисертацій (П. О. Куцик, О. О. Трут, Б. М. Шевчик, В. С. Рейкін, 

Ю. В. Полякова, Т. П. Яхно); 

 3 кандидатських дисертації (І. В. Мойсеєнко, Ю. О. Морщавка, А. І. Тесля). 

Необхідно продовжити роботу над тим, щоб виконання кожного етапу досліджень та 

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

отримувало належний академічний резонанс і завершувалося підготовкою колективних 

монографій. Також доречно організовувати загальноуніверситетські презентації та 

обговорення завершених НДР, із запрошенням вчених інших закладів вищої освіти та 

академічних установ Західного наукового центру НАН України.  

Послідовне виконання власних 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, що важливо з погляду тіснішої інтеграції наукових досліджень та 

навчального процесу. 

 

1.2. Розвиток наукових шкіл 

У 2019-2020 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 2019-2020 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 – 4/– – − 

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 

2010 – 9/− – − 

3.  

Методологія і організація 

обліку, аналізу та 

контролю діяльності 

суб’єктів господарювання 

Р. М. Воронко  

Р. В. Бойко, О. С. Воронко, 

Т. О. Герасименко, Т. В. Калайтан, 

К. І. Редченко  

2001 1 8/2 – – 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  

Методологічні проблеми 

метрологічного аналізу 

економічних систем  

Г. І. Башнянин  

(до 02.09.2019) 

О. І. Ковтун, Б. М. Шевчик, 

О. О. Перепьолкіна, О. Р. 

Зав’ялова, Б. І. Кабаці, Х. В. 

Кузьма  

1991 1 4/− 1 − 

5.  

Організаційно-економічні 

засади функціонування 

банків України в умовах 

євроінтеграції 

О. І. Копилюк Викладачі та аспіранти кафедри 2008 
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10/− − 1 

6.  
Економічні проблеми 

розвитку сфери торгівлі 
Н. Г. Міценко 

В. І. Куцик, Р. Л. Лупак, 

Т. А. Городня 
2000 3 2/− − − 

7.  Управління фінансами Т. Г. Васильців  

С. В. Черкасова, О. В. Мицак, 

Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, 

І. Р. Чуй, Т. Я. Андрейків  

2001 1 22/4 − − 

8.  

Забезпечення фінансово-

економічної безпеки 

соціально-економічних 

систем 

Т. Г. Васильців  О. В. Мицак, І. Р. Чуй 2016 2 2/1 − − 

9.  

Проблеми поліпшення 

споживних властивостей, 

якості і безпечності 

харчових продуктів 

І. В. Сирохман 

І. В. Сирохман, Т. М. Лозова, 

В. Т. Лебединець, І. В. Донцова, 

М. П. Бодак, О. І. Гирка 

1997 2 4/2 − – 

10.  

Дослідження 

інноваційних та 

удосконалених технологій 

харчової продукції нового 

асортименту 

І. М. Ощипок  всі викладачі кафедри 2013 2 11/1 − − 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.  

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 2 4/− − − 

12.  

Сучасний менеджмент 

результативності 

вітчизняних організацій 

О. О. Трут  
Н. Є. Кудла, О. В. Колянко, 

К. П. Лящук  
2014 1 3/2 1 − 

13. 

Вивчення хемілюмінесцент-

них реакцій люмінолу та 

розробка методик визначення 

органічних та неорганічних 

речовин у харчових 

продуктах 

Я. П. Скоробогатий  О. М. Заверуха  1980 − 1/− − − 

14. 

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 − 3/1 − − 

15. 

Експертна діяльність у 

галузі технічного і митного 

регулювання  

І. В. Ємченко  

Г. С. Шестопал, М. Н. Коваль,  

Д. І. Сапожник, Н. І. Попович  

 

2017 2 7/8 − − 

16. 

Проблеми вирівнювання 

платіжного балансу в 

“залежній” економіці 

В. О. Шевчук  Н. І. Черкас, М. М. Чех  2004 − −/2 − − 

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  
2006 − − − − 



 

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. Михальський, 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 навчальному році контингент аспірантів та здобувачів в Університеті 

зменшився. Станом на 01.07.2020 р. в Університеті здобувають ступінь доктора філософії 

22 аспірантів. Порівняно з 2019 р. в 2019-2020 н. р. їх кількість зменшилась на 5 осіб. 

Суттєве скорочення контингенту аспірантів та здобувачів в Університеті в 2019 р. було 

пов’язано із зміною ліцензійних умов підготовки здобувачів третього освітньо-наукового 

рівня, котрі у 2019 році були введені в дію МОН України. 

 

 

Рис. 2.1. Загальна кількість аспірантів і здобувачів Університету за 2011 р.-2019/20 н. р. 

 

Підсумкові результати наукової роботи аспірантів під керівництвом викладачів 

Університету за 2019-2020 навчальний рік подано у додатку Б (табл. Б.1). 

 

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); 
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 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. 

В 2019-2020 н. р. кількість захистів кандидатських дисертацій в Університеті становила – 

3 (2019 р. ‒ 13; 2018 р.– 12; 2017 р.‒ 13; 2016 р. – 18; 2015 р.  37, 2014 р.  21, 2013 р.  23, 2012 

р. – 30). У 2019-2020 н. р. було захищено 6 докторських дисертацій (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Захист кандидатських і докторських дисертацій в Університеті 

 за 2011 р.-2019/20 н. р. 

 

На раді Д 35.840.01 (спеціальності: “Економіка та управління національним 

господарством” і “Економіка та управління підприємствами”) Університету в 2019-2020 

навчальному році захищено 3 докторських дисертацій. Одна дисертація була захищена 

докторантом Університету за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством: В. С. Рейкін на тему: “Детінізація національної економіки в умовах 

невизначеності”. Дві дисертації було захищено викладачами Університету за спеціальністю 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством: доцент кафедри теоретичної 

та прикладної економіки Б. М. Шевчик на тему: “Соціокультурні чинники розвитку 

національної економіки в епоху трансформаційних змін: теоретико-методологічні основи”; за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності): завідувач кафедри менеджменту О. О. Трут на тему: “Управління 

результативністю організації: теоретико-методологічні та прикладні засади”. 
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На інших радах не нашого Університету нашими викладачами захищено три 

дисертаційних роботи. Зокрема ректором Університету П. О. Куциком за спеціальністю 

08.00.09 ‒ бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: 

“Інтегровані системи обліку і звітності в корпоративному управлінні: теорія, методологія, 

організація”; деканом факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій Ю. В. Поляковою за спеціальністю 08.00.05 ‒ розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка на тему: “Інноваційні засади підвищення конкурентоспроможності 

регіонів України в процесі євроінтеграції” та доцентом кафедри міжнародних економічних 

відносин Т. П. Яхно за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством на тему: “Розвиток національної економіки в індикаторах споживчого 

ринку: теорія, методологія, практика”. 

У 2019-2020 навчальному році в Університеті захищені кандидатські дисертації по: 

‒ раді Д 35.840.01 за спеціальністю 08.00.03 − економіка та управління національним 

господарством: всього 3 дисертаційних робіт, в тому числі 2 дисертаційних робіт нашими 

аспірантом і здобувачем кафедри теоретичної та прикладної економіки (І. В. Мойсеєнко, 

Ю. О. Морщавка), а 1 дисертаційна робота здобувачем із іншого закладу вищої освіти (А. І. 

Тесля – Львівський національний університет імені Івана Франка). 

 

2.3. Робота з аспірантами та докторантами 

На кафедрах Університету активно проводиться робота по підвищенню 

ефективності наукових досліджень аспірантів та молодих вчених. На майбутнє підвищення 

ефективності роботи аспірантури сприятиме:  

  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;  

  підвищеної уваги заслуговує розширення використання новітнього програмного 

забезпечення та інформаційних технологій у наукових дослідженнях; 

  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. 



 

РОЗДІЛ 3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

3.1. Загальна характеристика 

За підсумками 2019-2020 навчального року викладачами Університету опубліковано 

30 монографій, 251 стаття в загальноукраїнських журналах (з них 212 статей  фахові) і 55 

публікацій у зарубіжних виданнях (Додаток А). Відповідні показники можна порівняти з 

відповідними даними за 2019 р.: монографій – 24, статей у загальноукраїнських журналах – 

202, зарубіжних публікацій – 43 (рис. 3.1.)  

 

 

Рис. 3.1. Загальна кількість монографій, статей у загальноукраїнських журналах і  

зарубіжних виданнях опублікованих викладачами Університету за 2019 р.-2019/20 н. р. 

 

Підвищена результативність щодо публікацій в зарубіжних виданнях засвідчує 

усвідомлення викладачами Університету важливості даного показника у формуванні 

рейтингових позицій вузу та перспективність співпраці з провідними науковими центрами 

Європи та Азії. Разом з тим це не повинно відволікати від того факту, що залишається 

недостатньою кількість публікацій на одного працівника, а в окремих працівників за 

звітний рік не опубліковано жодної статті. 
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3.2. Монографічні дослідження 

У звітному навчальному 2019-2020 році вченими Університету опубліковано 

30 монографій (2019 ‒ 24; 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 тенденція до 

збільшення кількості спільних з іноземними авторами монографічних досліджень, котрі 

публікуються у країнах ЄС. 

 

 

Рис. 3.2. Кількість монографій опублікованих вченими Університету у 2011-2019/20 н. р. 

 

Інформація про монографії опубліковані викладачами Львівського торговельно-

економічного університету за 2019-2020 навчальний рік подана у табл. 3.1 
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Таблиця 3.1 

Монографії опубліковані викладачами Львівського торговельно-економічного університету 

 за 2019-2020 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Назва 

монографії 

Видавництво, 

рік видання, кількість 

сторінок 

Одноосібна, 

(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. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  

Gesellschaftsrechtliche 

Transformationen von wirtschaftlichen 

Systemen in den Zeiten der Neo-

Industrialisierung. 

Collective monograph. 

Verlag SWG imex GmbH, 

Nuremberg, Germany, 

2020. 714 p. 

ні ‒ так 

Н. М. Рущишин, 

Т. В. Мединська і 

колектив авторів 

2.  Innovation in the modern world 

Poitiers (France), Frankfurt 

(Germany), Los Angeles 

(U.S.) : Association 1901 

“SEPIKE”, 2020. 146 р. 

ні ‒ так Р. Л. Лупак та ін. 

3.  

Key Success Factors in Managing 

Supply Chain – ISM Analysis. 

Розділ 8 в монографії. 

A. Kolinski et al. (eds.), Contemporary 

challenges in supply chains 

Vol. 1, 2019, p. 94-105 ні ‒ так 

A. Pilyavskyy,  

A. Maryniak, 

Yu. Bulhakova  

4.  

Methodological Aspects of Training 

English Speaking Competences for 

Specialists in Economics, International 

Relations and Business Administration: 

a Communicative Approach / Pedagogy 

Тheory: Innovation in Еducation, 

Тeaching Рractice and Мethods. 

Monograph 

Boston: International 

Science Group, Primedia 

eLaunch LLC, 2020. – 343 

р. – Рр. 291-309. 

ні ‒ так 
А. В. Степанов, 

Ю. В. Полякова  



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

5.  

Problems and prospects of territories` 

socio-ekonomic development: 

Collective monograph / Ukrainian food 

safety reforms: implementing a 

European choice. 

Strońska: Copyright by: 

Wyższa Szkoła Techniczna 

w Katowicach, Katowice, ‒ 

2019. ‒ P. 280-300. 

ні ‒ так 

G. S. Shestopal, 

І. V. Yemchenko, 

І. І. Simonova 

6.  

Resefrch of the impact of packaging 

materials and recipe sngredients for the 

conservation of the consumption 

properties of gingerbreads, cereal puffs 

and dry breakfasts during their storage 

Modern world tendencies in 

the development of science: 

колективна монографія. – 

London, 2019. – Volume 2. 

– P. 308. 

ні ‒ так M. Bodak  

7.  
Scientific foundations of modern 

engineering 

Іnternational Science 

Group. – Boston (USA): 

Primedia eLaunch, 2020. ‒ 

528 р. 

ні ‒ так 

O. Sokolovskaya, 

L. Ovsiannykova, 

T. Lozova, V. Stetsiuk, 

L. Demydchuk & 

D. Sapozhnyk etc. 

8.  

Semantic Features of Diminutives and 

Augmentatives in Modern Spanish / 

Scientific Achievements of European 

Countries in the Field of Philological 

Research. Monograph 

Cuiavian University, 

Wloclawek, Poland: 

Izdevnieciba “Baltija 

Publishing”, 2020. – 

рр. 157-177. 

ні ‒ так А. В. Степанов  

9.  

Ukrainian food safety reforms: 

implementing European choice : 

Territories’ development: social, 

economic and humanitarian issues. 

Соllective Monograph 

Opole: The Academy of 

Management and 

Administration in Opole, 

2019. – 524 p. – P. 52-66  

ні ‒ так 

І. В. Ємченко, 

Г. С. Шестопал, 

І. І. Сімонова  

10.  
Безпека та конкурентні стратегії 

України в глобальній економіці 

ДУ “Інститут 

регіональних досліджень 

ім. М. І. Долішнього 

НАН України”, 2019. – 

872 с. 

ні ‒ так 
Р. Л. Лупак та ін.; за 

заг. ред. А. І. Мокія 

11.  

Гуманітарна сфера та виховання 

студентів у Львівському торговельно-

економічному університеті 

Львів: Вид-во “Растр-7”, 

2019. – 160 с.; 314 іл. 
так С. Д. Гелей  ні  



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

12.  

Економічна безпека та фінансові 

розслідування: концепти, 

прагматика, інструментарій 

забезпечення 

Тернопіль : Економічна 

думка, 2019. ‒ 395 с. 
ні ‒ так 

Т. Г. Васильців, 

Р. Л. Лупак, 

В. В. Зайченко  

13.  
Імперативи розвитку підприємництва 

в контексті інноваційної економіки 

К. : КНЕУ, вид-во ДУІТ, 

2019. ‒ 272 с. 
ні ‒ так В. І. Куцик та ін. 

14.  

Інтегрована система обліку і 

внутрішнього контролю в управлінні 

ринками 

ЛТЕУ, 2020р. – 280 с. ні ‒ так 

П. О. Куцик, 

Р. А. Марценюк, 

Ф. Ф. Макарук, 

М. Ю. Чік  

15.  

Механізми та функціонально-

структурні інструменти забезпечення 

конкурентоспроможності 

національної економіки в умовах 

сучасних загроз економічної безпеки 

за ред. д.е.н., проф. 

Васильціва Т. Г., д.е.н., 

доц. Лупака Р. Л. ‒ Львів : 

Вид-во ННВК “АТБ”, 

2019. – 552 с. 

ні ‒ так 

Т. Г. Васильців, 

Р. Л. Лупак, 

Р. Р. Августин, 

О. О. Гудзовата, 

В. Г. Васильців, 

A. Pilyavskyy, 

A. Maryniak, 

Yu. Bulhakova та ін. 

16.  

Організаційні та фінансові механізми 

розвитку транскордонного 

співробітництва 

Львів : СПОЛОМ, 2020. –

207 с. 
ні ‒ так 

О. І. Копилюк, 

О. М. Музичка, 

М. І. Бублик, 

П. А. Куцаб  

17.  

Організаційно-економічний механізм 

функціонування підприємств сфери 

послуг 

Львів : Растр-7, 2019. – 

210 с. 
ні ‒ так 

З. А. Атаманчук, 

Р. М. Воронко, 

О. С. Воронко, 

Б. В. Гринів та ін. 

18.  

Теорія, методологія і практика 

господарсько-фінансової діяльності 

підприємств : колективна 

монографія 

Полтава: ПП “Астрая”, 

2019. ‒ 254 с. ‒ с. 45-50. 
ні ‒ так 

О. М. Чабанюк, 

К. І. Кузьмінська і 

колектив авторів 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

19.  

Розвиток підприємства в умовах 

нестабільного зовнішнього 

середовища: управління, реалізація 

та перспективи: монографія 

за заг. ред. д.е.н., проф. 

М. В. Шарко. Херсон: 

ФОП Вишемирський 

В.С., 2019. – 306 с. 

ні ‒ так 
О. М. Чабанюк і 

колектив авторів 

20.  
Практика і перспективи розвитку 

індустрії гостинності 

за заг. редакцією д.е.н., 

проф. Б. М. Мізюка Вид-во 

ЛТЕУ, 2019. – 199 с. 

ні ‒ так 

О. В. Замрій, 

Н. Є. Кудла, 

І. В. Донцова, 

В. Т. Лебединець, 

Л. І. Решетило, 

В. В. Гаврилишин, 

Л. І. Гірняк, 

М. Н. Коваль, 

І. І. Олексин, 

І. І. Тучковська, 

І. І. Мельник, 

М. Я. Топорницька, 

Ю. Б. Миронов, 

М. К. Турчиняк, 

Б. Я. Полотай, 

Б. М. Мізюк, 

В. І. Ящук, 

Н. С. Палько, 

О. Я. Давидович 

21.  

Просторова організація бізнесу в 

регіонах України: форми та 

механізми регулювання: монографія. 

Том 2. 

НАН України. Державна 

установа “Інститут 

регіональних досліджень 

ім. М.І. Долішнього НАН 

України”; наук. ред. 

М. І. Мельник. – Львів, 

2019. – 377 с. 

ні ‒ так 
Т. В. Мединська і 

колектив авторів 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

22.  
Розвиток маркетингу в умовах 

інформатизації суспільства 

за наук. ред. к.е.н., проф. 

В. П. Пилипчука. К.: 

КНЕУ, 2019. – 463 с. – С. 

382-391. 

ні ‒ так 

В. П. Пилипчук, 

І. В. Бойчук та  

інші автори 

23.  

Розвиток обліково-аналітичного 

забезпечення системи менеджменту 

підприємств 

Растр, 2019. ‒ 309 с. ні  так 

П. О. Куцик  

С. І. Головацька, 

В. І. Бачинський, 

В. С. Мохняк і 

колектив авторів 

24.  

Розвиток соціально-економічних 

систем в індикативному 

відображенні споживчого ринку 

України 

Полтава : ПУЕТ. 2019. – 

377 с. 
так Т. П. Яхно  ні ‒ 

25.  
Сільська торгівля: проблеми 

розвитку і становлення нових ринків 

Львів : “Новий Світ”. – 

2020. 
ні ‒ так 

В. В. Апопій, 

Л. М. Коваль, 

Г. В. Апопій 

26.  

Соціально-економічні аспекти 

управління розвитком та безпекою 

економічної системи України 

Вид-во ЛТЕУ, ТОВ 

“Галицька видавнича 

спілка”, 2020. ‒ 502 с. 

ні ‒ так 

М. Ю. Барна, 

М. А. Кальницька, 

О. І. Клепанчук, 

І. О. Корчинський, 

Р. П. Підлипна, 

Б. Б. Семак, 

О. Г. Сидорчук, 

О. О. Трут, 

Ю. І. Турянський  

27.  

Стале ендогенне зростання регіонів 

України в умовах децентралізації: 

монографія 

ред. І. З. Сторонянська. 

Львів: ДУ Інститут 

регіональних досліджень 

імені М. І. Долішнього 

НАН України, 2019. – 

С. 111-135. 

ні ‒ так 
Ю. В. Полякова і 

колектив авторів 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

28.  

Сучасний стан та перспективи 

розвитку обліку, аудиту, 

оподаткування та аналізу в умовах 

міжнародної інтеграції 

Книжкове видавництво 

ФОП 

Вишемирський В. С., 

2020. – 150 с. 

ні ‒ так 

П. О. Куцик, 

С. І. Головацька і 

колектив авторів 

29.  

Управління мотивацією праці 

персоналу підприємств сфери 

обслуговування 

Львів: Вид-во ЛТЕУ, 

2019. ‒ 256 с. 
ні ‒ так 

Н. Г. Міценко, 

Д. В. Різник  

30.  

Харчові виробництва. формування 

технології первинної переробки 

забійних тварин на основі 

функціональних робочих модулів 

Львів, ЛТЕУ, 2020. – 

265 с. 
так І. М. Ощипок  ні ‒ 

 



3.3. Публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях 

У 2019-2020 н. р. вченими Університету у загальноукраїнських журналах було 

опубліковано 251 наукові статті, у 2019 р. даний показник становив 202 публікації. У звітному 

році суттєво збільшилася кількість публікацій за кордоном (в 2019-2020 н. р. опубліковано 55 

праці за кордоном, а в 2019 р. – 43). 

З-поміж вітчизняних журналів найбільшою популярністю користуються: “Глобальні та 

національні проблеми економіки”, “Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського”, “Бізнес 

Інформ”, “Проблеми економіки”, “Інфраструктура ринку”, “Підприємництво та інновації”, 

“Проблеми системного підходу в економіці”, “Контроль та аналіз в умовах глобалізації”, 

“Перехідні економічні системи”, “Закарпатські філологічні студії”, “Актуальні проблеми 

економіки”, “Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики”, “Формування 

ринкової економіки в Україні”, “Інтернаука”, “Регіональна економіка”, “Економіка України”, 

“Економіка та держава”, “Причорноморської економічної студії”, “Комп’ютерні технології 

друкарства”, “Молодий вчений”, “Фізика і хімія твердого тіла”, “Політикус”, “Філософські та 

методологічні проблеми права”, “Соціально-правові студії”, “Європейські перспективи”, 

“Наше право”. 

 

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 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 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120


 

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 2019-2020 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 2019-2020 н. р. 

№ 

з/п 

Автор Назва Бібліографічні дані 

1. 2. 3. 4. 

1. Г. Я. Оверко, 

І. А. Думич 

Кооперативи в Україні. 

кооперація та її вплив на 

історію і розвиток 

економіки України 

 

IX Міжнародна науково-

практична Інтернет конференція 

“Актуальні проблеми правового 

регулювання в Україні та країнах 

ближнього зарубіжжя”, м. Львів, 

27 грудня 2019 р. 

2. Н. Г. Міценко, 

Д. О. Тимків, 

Р. Б. Годунько 

 

Соціальна відповідальність 

як основа розвитку 

кооперативної торгівлі на 

сільських територіях в 

умовах адаптації до змін у 

ринковому середовищі 

Підприємництво і торгівля : зб. 

наук. праць. ‒ 2019. ‒ Вип. 25. ‒ 

Львів: ЛТЕУ, 2019. ‒ С. 15-24. 

3. Н. Г. Міценко, 

Д. О. Тимків 

Споживча кооперація в 

економіці України: 

місце та роль 

I Міжнародна науково-практична 

конференція “Сучасна парадигма 

публічного управління”, м. Львів, 

17-18 жовтня 2019 р. 

4. О. А. Стецюк, 

В. Т. Лебединець, 

В. І. Тимчук 

Перспективи виробництва 

ковбасних виробів з 

використанням активних 

оболонок на 

підприємствах споживчої 

кооперації 

VІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

“Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг”, 

м. Львів, 05 грудня 2019 р. 

5. О. О. Трут, 

Л. О. Коба 

Інноваційні фактори 

розвитку торговельних 

організацій і підприємств 

споживчої кооперації 

України 

VІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

“Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг”, 

м. Львів, 05 грудня 2019 р. 

6. О. А. Стецюк, 

В. Т. Лебединець, 

В. І. Тимчук 

Перспективи виробництва 

ковбасних виробів з 

використанням активних 

оболонок на підприємствах 

споживчої кооперації 

VІI Міжнародна науково-

практична конференція “Інновації 

в управлінні асортиментом, 

якістю та безпекою товарів і 

послуг”, м. Львів, 05 грудня 2019 

р. 

7. О. С. Котуха, 

О. М. Чабан 

Інноваційний розвиток 

обслуговуючої кооперації 

Міжнародна науково-практична 

конференція “Сучасні напрями 

розвитку економіки, 

підприємництва, технологій та їх 

правового забезпечення”, м. 

Львів, 18-19 червня 2020 р. 



 

Продовження табл. 3.3 

1. 2. 3. 4. 

8. О. С. Котуха, 

Н. Р. Воронко 

Призначення тлумачення 

норм права та їх 

застосування у споживчій 

кооперації України 

Міжнародна науково-практична 

конференція “Сучасні напрями 

розвитку економіки, 

підприємництва, технологій та їх 

правового забезпечення”, м. 

Львів, 18-19 червня 2020 р. 

9. Полякова Ю. В., 

Новосад З. Г., 

Надь Г.О. 

Інновації у торговельній 

діяльності: виклики для 

споживчої кооперації 

Електронний науковий журнал 

Приазовський економічний 

вісник. – 2020. – Вип. 1(18). ‒ С. 

44-50. 

10. С. Р. Семів Сучасні соціальні та 

екологічні стратегії 

розвитку кооперативного 

сектора економіки 

Вісник НТШ. ‒ 2019. ‒ № 61. ‒ С. 68-

73. 

11. С. Р. Семів Роль міжнародного 

кооперативного альянсу у 

розбудові кооперативного 

сектору світової економіки 

Праці Наукового товариства 

ім. Шевченка. Економічний 

збірник. Том 2. – Львів, 2019. – 

С. 121-131. 

12. С. Р. Семів, 

П. О. Куцик 

Приоритеты интеграции 

потребительской 

кооперации 

постсоциалистических 

стран в европейское 

кооперативное движение 

 

Потребительская кооперация 

стран постсоветского 

пространства: состояние, 

проблемы, перспективы развития: 

сборник научных статей 

международной научно-

практической конференции, 

посвященной 55-летию 

университета, г. Гомель, 

Республика Беларусь,  

26-27 сентября 2019 г. 

13. С. Р. Семів, 

Е. В. Якубич 

Еволюція та стратегічні 

засади розвитку 

Міжнародного 

кооперативного альянсу 

Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. 

Гуманітарні науки. – Львів, 2019. 

– Вип. 16. – С. 172-180. 

14. Ю. Михальський, 

М. Миронова 

Формування ідеї 

українського 

інституціоналізму в 

національній 

кооперативній думці кінця 

ХІХ – початку ХХ століття 

Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. 

Гуманітарні науки. ‒ Вип. 16. ‒ 

Львів, 2019. – С. 152-157. 

 



 

3.5. Наукові конференції 

 

За звітний період вчені Університету зробили 286 доповідей на понад 

200 Всеукраїнських, міжнародних та закордонних конференціях. У 2019-2020 н. р. на 

закордонних конференціях було зроблено 16 доповідей у Республіці Польщі, Болгарії, 

Японії, Італії, Великій Британії та 270 доповідей на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях в українських містах Херсон, Полтава, Вінниця, Запоріжжя, Київ, Ужгород, 

Івано-Франківськ, Житомир, Луцьк, Львів, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Суми, Тернопіль, 

Харків, Черкаси, Рівне, Хмельницький, Мукачево та ін. 

В стінах Університету за звітний рік успішно проведено VIII міжвузівську англомовну 

студентську конференцію “Crisis. Action. Solutions. / Криза. Дія. Рішення” (31 жовтня 2019 р.), 

Х Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених 

“Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України” 

(21 листопада 2019 р.), VІ Міжнародну науково-практичну конференцію “Інновації в 

управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг” (28 листопада 2019 р.), 

VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію “Інновації в управлінні асортиментом, 

якістю та безпекою товарів і послуг” (05 грудня 2019 р.), І міжнародну науково-практичну 

Інтернет-конференцію “Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності” 

(12 грудня 2019 р.), II Міжнародну науково-практичну конференцію “Фінансово-економічний 

розвиток України в умовах трансформаційних перетворень” (26 березня 2020 р.), Міжнародну 

науково-практичну конференцію “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, 

технологій та їх правового забезпечення” (18-19 червня 2020 р.), Наукову конференцію студентів 

“Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового 

забезпечення” (18 червня 2020 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, що зареєстровані в міжнародних базах даних. 

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 практичних 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 2019-2020 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. 

Найвагомішими стали такі досягнення студентів Університету:  

 Арзуманян Д. В. (МЕВтаІТ) − диплом І ступеня на VIІ Всеукраїнському 

студентському конкурсі торговельної реклами – науковий керівник доц. Бойчук І. В.; 

 Луньов Є. Т. (ТУСО) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних 

робіт зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” та диплом І 

ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації 

“Підприємництво” − науковий керівник проф. Міщук І. П.; 

 Оласюк В. В. та Симовинюк Б. В. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт за напрямом “Актуальні питання співробітництва з 

Європейським Союзом” – науковий керівник проф. Міценко Н. Г.; 

 Симовинюк Б. В. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

дипломних робіт зі спеціалізації “Економіка підприємства” – науковий керівник проф. 

Міценко Н. Г.; 

 Топорницька С. А. (МЕВтаІТ) − диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

дипломних робіт зі спеціальності “Маркетинг” – науковий керівник проф. Дайновський Ю. А.; 

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

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка та управління у сфері торгівлі” – 

науковий керівник проф. Міценко Н. Г.; 

 Сакаль М. М. (ІЕтаФ) − диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Управління у сфері економічної конкуренції” 

– науковий керівник доц. Лупак Р. Л.; 

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

студентських наукових робіт зі спеціальності “Облік і оподаткування” – науковий керівник 

проф. Куцик П. О.; 

 Климів Ю. А. (ТУСО) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Товарознавство” – науковий керівник 

проф. Лозова Т. М. 



 

4.1. Основні заходи та студентські публікації 

 

З метою розвитку в Університеті студентської наукової творчості за звітний 

період проведено низку організаційних заходів. Найголовніші з них: 

 VIII міжвузівська англомовна студентська конференція “Crisis. Action. Solutions. 

/ Криза. Дія. Рішення”; 

 Х Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і 

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

України”; 

 Засідання круглого столу “Коригування митної вартості автомобіля: проблемні 

питання”; 

 VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг”; 

 І міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Інновації, тренди та 

перспективи індустрії гостинності”; 

 Інтерактивний англомовний семінар-тренінг “Вивчення англійської мови у форматі 

Blended Learning: нові можливості та перспективи”; 

 Засідання круглого столу “Великі питання малих та середніх аудиторських фірм” 

 Навчально-методичний семінар для вчителів англійської мови західного регіону 

України “Top Quality Teaching / Навчаємо англійської за вищою якістю”. 

 Навчально-пізнавальний семінар “MyEnglishLab for Students: Getting Started in 

5 Easy Steps / Онлайн платформа MyEnglishLab для студентів: перші п’ять кроків 

знайомства”; 

 Засідання Економічної комісії в межах XXXI наукової березневої сесії Наукового 

товариства ім. Шевченка в Україні; 

 Засідання круглого столу Наукового товариства молодих вчених університету 

“Перспективні напрямки розвитку економіки, підприємництва та права в умовах 

інтеграційних процесів”; 

 II Міжнародну науково-практичну конференцію “Фінансово-економічний розвиток 

України в умовах трансформаційних перетворень”; 

 Засідання круглого столу “Соціальна відповідальність держави, суб’єктів бізнесу 

та кожного з нас під час пандемії коронавірусу”; 

 Міжнародну науково-практичну конференцію “Сучасні напрями розвитку економіки, 

підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”; 

 Наукову конференцію студентів “Сучасні напрями розвитку економіки, 

підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”. 



 

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: фестивалі гостинності та 

готельно-ресторанного бізнесу “HoReCa Show Lviv”, який проводився на Arena Lviv; 

VIII спеціалізованій виставці “Готельний та ресторанний бізнес”, яка проводилася в рамках 

Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності; ІІ Всеукраїнської 

моделі Конгресу США, який відбувався в Києві та проходив у Верховній Раді України, 

Жовтневому палаці та Клубі Кабінету Міністрів України; участь у Zoom-конференції 

“CHEF NEWS” “Незвичне поєднання продуктів”. 

Підсумкові результати наукової роботи студентів під керівництвом викладачів 

Університету за 2019-2020 навчальний рік подано у додатку В (табл. В.1). 

 

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 мають для 

цього належний потенціал; 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. 

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 01.07.2020 р. входить 

182 працівників (з них 17 працівників знаходяться у декретній відпустці, а 3 осіб працюють 

за сумісництвом), за основним місцем роботи в Університеті працюють 162 осіб у т. ч. 

103 кандидатів наук, 33 докторів наук, 87 осіб зі званням доцента та 29 – професора 

(рис. 5.1). 
 

 

Рис. 5.1. Динаміка показника кількості викладацького складу 

 Університету за 2011р.-2019-2020 н. р. 

 

5.1. Орієнтовні плани захисту 

На сьогодні реальну перспективу захисту дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії у 2020 р. має аспірантка спеціальності 051 “Економіка” Журибіда Н. Р. 

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 
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основі вивчення інформації досліджуваних підприємств, повинні використовуватися у 

навчальному процесі та підготовці науково-методичного забезпечення. 

Загалом за 2019-2020 н. р. підвищили кваліфікацію 25 науково-педагогічних 

працівників, більшість з них шляхом проходження стажування в таких установах: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет 

“Львівська політехніка”, Цифрове видавництво MCFR, Українська академія друкарства,  

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, Інститут прикладних 

проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, Київський 

національний торговельно-економічний університет, ДУ “Інститут регіональних 

досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України” та ін. Найважливіші закордонні стажування  

представлені в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Найважливіші закордонні стажування викладачів ЛТЕУ за 2019-2020 н. р. 

№ 

з/п 

Працівник 
Місце стажування Мета Отриманий результат 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Б. І. Кабаці 

Органи державної 

влади і управління 

(м. Вільнюс, 

Латвія; м. Рига, 

Литва; м. Варшава, 

Республіка 

Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

Ознайомлення з 

структурою, 

організацією та 

стандартами 

функціонування органів 

державної влади і 

управління країн ЄС 

Академія WSB 

(Республіка 

Польща) 

Організація навчально-

виховного процесу. 

Викладання 

“Основ менеджменту” 

2. М. Я. Топорницька 

Університеті міста 

Ле-Ман (м. Ле-

Ман, Франція) 

Підвищення 

кваліфікації 

Міжнародна 

конференція, яка надає 

сертифікат, що дозволяє 

вважатися як 

проходженням практики 

3. Г. Я. Оверко 

Кембриджський 

університет 

(м. Кембридж, 

Велика Британія) 

Підвищення 

кваліфікації 

Здобуті знання про : 

English Legal System, 

Tort Law, Contract Law, 

Trusts 

4. М. Ю. Чік 

Consilium Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

(м. Варшава, 

Республіка 

Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

Вивчення організації 

європейської освіти, 

наукових проектів та 

публікаційної діяльності 



 

Продовження табл. 5.1 

1. 2. 3. 4. 5. 

5. Т. М. Лозова 

Wuzuchej Skoĺe 

SpoĺecznejHospoda

rzej w Pschewrosku 

(м. Пшеворськ, 

Республіка 

Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

Internship on «Modern 

University in the system of 

Europian education: 

methods teaching, 

scientific-pedagogical 

development, distange 

education and 

internationalization of the 

educational process» 

organized by Higher 

School of Social and 

Economic in Przeworsk 

(Poland) 

6. І. І. Свидрук 

University of 

Finance, Business 

and 

Entrepreneurship 

(м. Софія, Болгарія) 

 

Підвищення 

кваліфікації 

Знання про інноваційні 

технології та методи у 

навчанні, про 

дистанційні форми 

навчання, про вищу 

школу в Болгарії тощо. 

Подача тез «Інноваційні 

стратегії та моделі 

економічних 

трансформацій в умовах 

євроінтеграційних 

викликів» на міжнародну 

конференцію в Болгарії. 

7. Н. І. Попович 

Науково-дослідна 

мережа Лукасевич- 

Інститут шкіряної 

промисловості 

(м. Лодзь, 

Республіка 

Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

Безпечність та якість 

взуття та матеріалів для 

його виробництва 



 

6. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

Дієві резерви для поліпшення наукової роботи в Університеті простежуються за 

такими важливими напрямами: 

1. Продовження процесу реєстрації наукових видань Університету у 

міжнародних наукометричних базах являється одним з пріоритетних завдань наукової 

роботи на найближчу перспективу. На даний час наукові видання Університету 

індексуються у наукометричних базах Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, 

World Cat, однак цього недостатньо для більш широкого представлення наукових здобутків 

вчених Університету на міжнародному рівні. Вирішення цього пріоритетного завдання 

окрім іншого передбачає покращення якості наукових публікацій, збільшення кількості 

статей англійською мовою, залучення авторів з інших країн, посилення вимог до складу 

редакційних колегій та процесу рецензування статей.  

2. Проходження процесу перереєстрації Вісника Львівського торговельно-

економічного університету. Юридичні науки у МОН України з метою включення їх у 

перелік фахових наукових видань України категорії “Б”. Враховуючи важливість 

наявності власних наукових видань Університету при проходженні процедур ліцензування 

та акредитації освітньо-наукових програм, необхідно підготувати пакети документів та 

подати їх на розгляд експертних комісій МОН України з метою включення згаданого 

вісника до переліку фахових наукових  видань категорії “Б”. 

3. 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. Семів С. Р.).  

4. 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 належного 

всеукраїнського та міжнародного резонансу. Ще одним напрямом активізації 

монографічних досліджень слід вважати розширення співпраці вчених Університету з 

дослідниками з наукових установ країн ЄС.  

5. 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.  

6. Вдосконалення процедур та документації з 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 формувати реалістичний план-графік завершення 

дисертаційних робіт та постійно його оновлювати. Навчальні плани та інші документи для 

підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня необхідно привести у вигляд 

необхідний для успішного проходження процедури їх акредитації. 

7. Відхід від практики проведення внутрішньоуніверситетських конференцій 

без державної реєстрації і перехід до практики проведення всеукраїнських та 

міжнародних конференцій з державною реєстрацією на базі Університету. Враховуючи 

зміни нормативних документів стосовно особливостей оцінки  наукового доробку вчених в 

Україні, доцільно відмовитися від практики проведення внутрішньоуніверситетських 

конференцій та реєструвати і проводити на базі Університету конференції національного та 

міжнародного рівня.   

 



Додаток А 

Таблиця А.1 

Підсумкові результати наукової роботи викладачів Львівського торговельно-економічного університету 

 за 2019-2020 навчальний рік 

Інститут (факультет) 

Монографії 

(кількість) 

Статті 

(кількість) 

У тому числі 

статті у 

наукометричній 

базі (кількість) 

Участь у 

конференціях 

(доповідь/тези – кількість) 

Стажування 

(+/–) 
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Інститут економіки і 

фінансів 
0 15 90/75 17 5 14 69 5/7 61/135 22/46 1/1 2 4 16/1 

Факультет 

товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 

1 7 83/68 22 12 11 77 3/38 49/249 6/51 8/48 4 8 4/0 

Факультет міжнародних 

економічних відносин 

та інформаційних 

технологій 

1 5 33/30 10 3 2 22 5/16 51/66 11/8 6/35 0 6 2/0 

Юридичний факультет 1 0 45/39 6 5 4 22 3/6 41/34 2/2 12/12 1 0 1/0 

Разом 3 27 251/212 55 25 31 190 16/67 202/484 41/107 27/96 7 18 23/1 



 

Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Підсумкові результати наукової роботи аспірантів під керівництвом 

 викладачів Львівського торговельно-економічного університету за 2019-2020 навчальний рік 

Інститут (факультет) 
кількість 

опублікованих статей  

одноосібні / у 

співавторстві  

у вітчизняних 

виданнях/з них 

фахові  

у 

зарубіжних 

виданнях  

кількість опублікованих 

матеріалів або тез 

конференцій 

Інститут економіки і фінансів 25 11/13 24/1 24 46 

Факультет товарознавства, управління 

та сфери обслуговування 
31 19/23 26/3 26 38 

Факультет міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій 
− − − − − 

Юридичний факультет 2 2/1 2/2 − 3 

Разом 58 32/37 52/6 50 87 

 
 



 

Додаток В 

Таблиця В.1 

Підсумкові результати наукової роботи студентів під керівництвом 

 викладачів Львівського торговельно-економічного університету за 2019-2020 навчальний рік 

Інститут (факультет) 
кількість 

опублікованих статей  

одноосібні / у 

співавторстві  

у вітчизняних 

виданнях/з них 

фахові  

у 

зарубіжних 

виданнях  

кількість опублікованих 

матеріалів або тез 

конференцій 

Інститут економіки і фінансів 19 ‒/19 19/19 ‒ 258 

Факультет товарознавства, управління 

та сфери обслуговування 
11 ‒/11 11/5 ‒ 161 

Факультет міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій 
‒ ‒ ‒ ‒ 54 

Юридичний факультет ‒ ‒ ‒ ‒ 45 

Разом 30 ‒/30 30/24 ‒ 518 

 


