
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання:  

“Про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 рр. кафедр: аудиту, аналізу 

та оподаткування; економіки; товарознавства, технологій і управління якістю харчових 

продуктів; харчових технологій, підприємництва, торгівлі та логістики” 

 

від 18 грудня 2017 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри аудиту, аналізу та 

оподаткування, проф. Редченка К. І., завідувача кафедри економіки, проф. Міценко Н. Г., завідувача 

кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів, проф. Сирохмана І. В., 

завідувача кафедри харчових технологій, проф. Ощипка І. М., завідувача кафедри підприємництва, 

торгівлі та логістики, проф. Апопія В. В. про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-

2017 рр. кафедр: аудиту, аналізу та оподаткування; економіки; товарознавства, технологій і 

управління якістю харчових продуктів; харчових технологій, підприємництва, торгівлі та логістики 

вчена рада відзначає, що науково-педагогічні працівники кафедр постійно працюють над 

удосконаленням, модернізацією навчально-методичної роботи, підвищенням якості 

наукових досліджень і їх впровадженням у наукову та практичну діяльність. 

Зокрема, проектними групами кафедр розроблені та впроваджені в освітній процес 

освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, які повною мірою характеризують 

загальні та специфічні підходи до провадження освітнього процесу; проведена значна 

робота із започаткування провадження підготовки здобувачів освітньо-наукового рівня 

доктора філософії шляхом ліцензування; здійснено рейтингування професорсько-

викладацького складу кафедр і визначено місце кафедри у загальному рейтингу інституту 

(факультетів) та Університету в цілому. 

Кафедрою аудиту, аналізу та оподаткування підготовлено та видано 9 методичних 

розробок Викладачі кафедри аудиту, аналізу та оподаткування брали участь у проекті 

“Купуймо разом!”, який був профінансований Міністерством закордонних справ Польщі та 

у рамках якого, було видано у Варшаві підручник проекту.. Для забезпечення освітнього 

процесу викладачами кафедри розроблено та використовується 11 дистанційних курсів., 

решта доопрацьовуються. 

Викладачами кафедри опубліковано 1 монографію, 10 статей у фахових виданнях, з 

них 4 індексованих у наукометричних базах, 37 тез конференцій. Двоє викладачів за 

звітний період пройшли стажування. У 2016-2017 н.р. кафедра продовжувала виконання 

науково-дослідної теми “Удосконалення аудиту, контролю та аналізу у процесі 

трансформації обліково-інформаційної політики в Україні”. За кафедрою було закріплено 7 

аспірантів, які мають 7 публікацій. Протягом 2016-2017 років студенти спеціальності 

“Облік і оподаткування” під керівництвом викладачів кафедри аудиту, аналізу та 

оподаткування брали участь у міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-

практичних конференціях (опубліковано 23 тези доповідей). 

Колективом кафедри економіки: видано 1 підручник, 2 навчальних посібники, 9 

навчально-методичних розробок, розроблено дистанційних курсів – 26, завершується 

розробка 2 дистанційних курсів дисциплін, що викладаються вперше. В електронну 

бібліотеку Університету передано навчальні посібники та монографії, підготовлені 

викладачами кафедри. Укладені угоди з базами практики: ТОВ “Львівський будівельний 

холдинг”, ТОВ “Агат Косметика”, ТОВ “Карпатська індустріальна група 1926”, ТОВ 

“Дунапак Україна”, ТОВ “Львівська пивна компанія“, ТОВ “Бузький консервний завод” та 

іншими. За звітний період підвищення кваліфікації пройшов один викладач.  

При кафедрі функціонує наукова школа “Економічні проблеми розвитку сфери 

торгівлі”. За звітний період викладачами опубліковано: статей у наукових фахових 

виданнях – 47, в т.ч. у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз – 22, з 



них у виданнях, індексованих у наукометричній базі SCOPUS – 1. Викладачами прийнято 

участь у 70 науково-практичних конференціях, за якими опубліковано тези та доповіді. 

Кафедрою економіки організовано 2 науково-практичні інтернет-конференції. У 2016 р. 

завершена науково-дослідна тема: “Організаційно-економічні механізми забезпечення 

безпеки соціально-економічних систем”, а у 2016-2017 рр. виконується науково-дослідна 

тема: “Управління інноваційним розвитком підприємств сфери товарного обігу”; викладачі 

кафедри прийняли участь у виданні 10 монографій, в т.ч. 1 одноосібної, з них 5 – 

зарубіжних англійською мовою. За кафедрою закріплено 15 аспірантів, з яких 2 – 

перебувають у академічній відпустці. У 2016-2017 рр. аспірантами кафедри захищено 2 

кандидатських дисертації. На кафедрі економіки функціонує студентський науковий 

гурток, студентами опубліковано статей у співавторстві з викладачами – 14, прийнято 

участь в науково-практичних конференціях та опубліковано тез і доповідей – 46. Студенти 

щорічно приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та 

Всеукраїнській олімпіаді з економіки підприємства. 

Викладачі кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових 

продуктів працюють над впровадженням 8 нових дисциплін, розробили 18 дистанційних 

курсів для 16 дисциплін, видали 1 навчальний посібник та 13 методичних розробок, 

запроваджують елементи дуальної освіти шляхом проведення практичних занять на ОР 

“Шувар”, компанії “Baker Market” та  ТОВ “ВІТІС ГРУП”.  

У 2016 р. на кафедрі захищено одну докторську дисертацію. За звітний період 

викладачами кафедри опубліковано 204 наукові праці, в т.ч. 3 монографії, 41 статтю, з 

яких 17 у фахових виданнях, у виданнях включених до науко метричних баз – 18, у 

зарубіжних виданнях – 12, тез і доповідей – 160.. Протягом звітного періоду викладачі 

кафедри здійснювали експертизу наукового доробку інших науковців та приймали участь у 

зовнішній та внутрішній експертизі, зокрема рецензовано 1 підручник; підготовлено 23 

відгуки на автореферати, проведено опонування 3-х дисертаційних робіт. На кафедрі 

сформовано 2 наукові школи: “Проблеми поліпшення споживних властивостей, якості і 

безпечності харчових продуктів” та “Управління якістю і безпечність харчових продуктів”. 

Увесь професорсько-викладацький склад кафедри працює над двома НДР з державною 

реєстрацією. Професори і доценти кафедри є членами спеціалізованої вченої ради К 

35.840.02 Університету з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Викладачі кафедри керують 

науковою роботою студентів: за результатами другого етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади, в якій взяли участь 4 студенти, здобуто диплом переможця ІІІ ступеня та 3 

грамоти; студентами опубліковано 59 наукових праць; організовано студентську наукову 

конференцію “Перший крок в науку-2017”. 

Кафедрою харчових технологій видано за звітний період 20 навчально-методичних 

праць, розроблено 14 дистанційних курсів. В рамках запровадження в освітній процес 

елементів дуальної освіти 30 травня 2017 року на кафедрі харчових технологій відбувся 

майстер-клас шеф-кухаря ресторану “Три мушкетера” (м. Івано-Франківськ), лауреата 

конкурсу HoReCa на тему: “Застосування технології Sous-Vide для приготування страв з 

м’яса диких тварин і птиці”.  

Викладачами кафедри за звітний період опубліковано 1 монографію, 20 статей у 

фахових виданнях. Викладачі кафедри прийняли участь у 24 конференціях. Під 

керівництвом викладачів кафедри студентами прийнято участь у 10 науково-практичних 

конференціях та опубліковано 21 наукову працю. 

Викладачами кафедри підприємництва, торгівлі та логістики видано за 2016-2017 рр. 

1 підручник та 1 навчальний посібник, 8 методичних розробок, що дозволило завершити 

роботу над КНМЗНД з 25 дисциплін. За дисциплінами, що читаються викладачами 

кафедри створено 47 дистанційних курсів, з них використовуються 26 в поточному 

навчальному році, 21 дистанційний курс – розроблений та обраний студентами; у стадії 

первинного наповнення – 2 дистанційні курси з дисциплін, які читаються вперше.  



Наукова робота кафедри ведеться в рамках 4 науково-дослідних тем з державною 

реєстрацією, 2 з яких міжкафедральні, та наукової школи “Проблеми організації торгівлі і 

комерційного бізнесу”. За звітний період викладачами кафедри захищено 1 докторську та 

2 кандидатські дисертації; опубліковано: 7 монографій, в т.ч. 3 видано у зарубіжних 

країнах; 24 статті, в т.ч. в наукометричних виданнях - 13, з них у виданнях, індексованих у 

наукометричній базі Scopus – 1 стаття та 12 у інших виданнях. За ініціативою кафедри 

проведено 2 науково-практичні конференції. Крім цього викладачі взяли участь у роботі 

20 науково-практичних конференцій, за результатами яких опубліковано 61 теза. На 

кафедрі навчаються 9 аспірантів за освітньо-науковим рівнем доктора філософії. Під 

керівництвом викладачів кафедри 4 студенти прийняли участь у конкурсах наукових 

студентських робіт, 2 з яких були відзначені дипломами. 30 студентів взяли участь у 

науково-практичних конференціях, за результатами яких опубліковано 28 наукових праць. 

Водночас у навчально-методичній та науковій роботі кафедр є ще окремі недоліки: 

деякі розробки навчально-методичного забезпечення не відповідають сучасним вимогам; 

видана недостатня кількість підручників і посібників за дисциплінами, що закріплені за 

кафедрами відповідно до навчальних планів; недостатня кількість публікацій наукових 

праць, які опубліковані у виданнях, що включені у наукометричні бази Scopus та Web of 

Science; не всіма викладачами виконаний план стажування; потребує активізації наукова 

робота студентів та аспірантів; електронні сайти кафедр недостатньо відображають 

навчально-методичне забезпечення та наукові доробки викладачів. 
 

Виходячи з цього вчена рада у х в а л и л а: 

 

1.Інформацію завідувача кафедри аудиту, аналізу та оподаткування, проф.    

Редченка К. І., завідувача кафедри економіки, проф. Міценко Н. Г., завідувача кафедри 

товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів, проф. Сирохмана І. В., 

завідувача кафедри харчових технологій, проф. Ощипка І.М., завідувача кафедри 

підприємництва, торгівлі та логістики, проф. Апопія В. В. про навчально-методичну та 

наукову роботу за 2016-2017 рр. кафедр прийняти до відома, а роботу кафедр вважати 

задовільною. 

2. Завідувачам кафедр: 

- особисто проаналізувати навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 

кафедри на відповідність їх встановленим вимогам, звернувши особливу увагу на 

використання сучасних інноваційних технологій в розрізі кожної теми для формування 

компетентностей, що відповідають вимогам ринку праці (подати звіт першому проректору 

1 лютого 2018 р.). 

- забезпечити розробку планів проведення наукових семінарів з метою підвищення 

наукової компоненти освітньої діяльності, імплементації новітніх наукових досліджень в 

практику викладання дисциплін, що закріплені за кафедрами; 

- залучати провідних фахівців-практиків при проведенні лекційних, практичних 

занять і майстер-класів для запровадження елементів дуальної освіти та створення каналів 

професійної та соціальної комунікації з випускниками, працедавцями та іншими 

зацікавленими особами; 

- оновити та доповнити перелік баз практики, укладаючи угоди з підприємствами-

лідерами відповідних галузей економіки;  

- звіти кафедр про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 рр. 

розмістити на сайтах відповідних кафедр. 

3. Викладачам кафедр: 

- у термін до 1 лютого 2018 р. завершити роботу над створенням дистанційних 

курсів і пакету навчально-методичного забезпечення для усіх дисциплін, що читатимуться 

кафедрами у другому семестрі поточного навчального року; 

- активізувати видання підручників та навчальних посібників із нових дисциплін, що 



включені до навчальних планів підготовки спеціальностей; 

- активно використовувати результати наукових стажувань у навчальному процесі, 

організувати та провести семінари з метою обміну набутим за кордоном досвідом і 

ознайомленням з найкращими прикладами організації освітнього процесу та моніторингу 

навчальної діяльності; 

- розміщувати на інформаційних веб-сторінках кафедр та у електронних 

дистанційних курсах підготовлені викладачами за результатами стажування (підвищення 

кваліфікації) наукові статті або інші матеріали; 

- застосовувати в освітньому процесі сучасні прогресивні підходи до організації 

навчання, зокрема, проблемні та інтерактивні методи, ділові ігри, кейси, форми 

колективної самостійної роботи, проблемні завдання для творчого мислення, електронні 

засоби навчання, що відображають специфіку спеціальностей, активно впроваджувати 

інноваційні форми, спрямовані на активізацію студентської наукової діяльності, 

використовувати для розробки активних методів навчання фото- і відео-матеріали; 

- застосовувати електронні комунікативні засоби для підтримки студентів, що 

навчаються за індивідуальним графіком і перебувають на навчанні за програмами 

академічної мобільності згідно проектів, учасниками яких є студенти спеціальності; 

- висвітлювати результати наукових досліджень у періодичних виданнях зарубіжних 

країн та індексованих у наукометричних базах, зокрема Scopus та Web of Science, 

активізувати роботу над написанням індивідуальних і колективних монографій; 

активізувати участь у науково-практичних конференціях, у тому числі закордонних. 

–  підвищувати професійний рівень науково-педагогічних працівників шляхом 

стажування в Україні та за кордоном. 

4. Відповідальність за виконання Ухвали покладається на завідувачів кафедр. 

5. Контроль за виконання ухвали покладається на першого проректора та проректора 

з наукової роботи Університету. 


