
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання:  

“Про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 рр. кафедр: бухгалтерського 

обліку; фінансів, кредиту та страхування; менеджменту;  

туризму та готельно-ресторанної справи; митного та технічного регулювання;  

комп’ютерних наук” 

 

від 28 грудня 2017 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри бухгалтерського обліку, проф. 

Бачинського В. І., завідувача кафедри фінансів, кредиту та страхування проф. Черкасової С. В., 

завідувача кафедри менеджменту, проф. Трут О. О., завідувача кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи, проф. Мізюка Б. М., завідувача кафедри митного та технічного регулювання, 

проф. Ємченко І. В., завідувача кафедри комп’ютерних наук, доц. Костенка А. В. про навчально-

методичну та наукову роботу за 2016-2017 рр. кафедр: бухгалтерського обліку; фінансів, кредиту 

та страхування; менеджменту; туризму та готельно-ресторанної справи; митного та технічного 

регулювання; комп’ютерних наук 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 бухгалтерського обліку підготовлено та видано 1 підручник та 6 навчальних 

посібників, 24 методичні розробки. Для забезпечення освітнього процесу викладачами кафедри 

розроблено та використовується 37 дистанційних курсів. 8 викладачів внесли розроблені 

дистанційні курси самостійно у веб-центр Університету. Викладачами кафедри за звітний період 

проведено 9 відкритих лекцій та практичних занять, 13 методичних семінарів з актуальних питань 

методики бухгалтерського обліку та викладання навчальних дисциплін. 

При кафедрі функціонує 2 наукові школи: “Інтегровані системи обліку, аналізу та контролю 

в управлінні підприємствами основних галузей економіки та споживчої кооперації” та 

“Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення системи управління підприємствами та 

організаціями”. У 2016-2017 рр. кафедрою виконувались 6 науково-дослідних тем з державною 

реєстрацією за участю викладачів, аспірантів та студентів. За тематикою науково-дослідних робіт 

вийшли друком: 37 статей у наукових журналах і збірниках праць, серед яких 2 у наукометричній 

базі Scopus та 23 в інших наукометричних виданнях, з яких 2 статті в закордонних. У               

2016-2017 рр. викладачі кафедри взяли участь у 32 наукових конференціях, в т. ч. у 2 зарубіжних 

та 19 міжнародних, за підсумками роботи в яких опубліковано 116 тез. Троє викладачів пройшли 

стажування (2 у ВНЗ України, 1 – за кордоном) та 5 на підприємствах різних галузей економіки. За 

кафедрою закріплено 23 аспіранти, з яких 3 – перебувають у академічній відпустці, та 2 здобувачі. 

За звітний період захистили кандидатську дисертацію 6 аспірантів та здобувачів. Аспірантами 

кафедри будо опубліковано 29 фаховий статей та 37 тез доповідей. На кафедрі функціонує 

студентський науковий гурток, який проводиться щомісячно. На ньому заслухано доповіді 36 

студентів. Кафедрою організовано 4 студентські науково-практичні конференції, в яких взяли 

участь 103 студенти нашої спеціальності. Також 136 студентів взяли участь та опублікували тези у 

студентських наукових конференціях в інших навчальних закладах. За звітний період 4 студенти 

були призерами Всеукраїнських студентських олімпіад, 3 студентів нагороджені дипломами 

другого та третього ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та 2 

студентів здобули дипломи другого ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт. 

Колективом кафедри фінансів, кредиту та страхування видано: 1 підручник, 8 навчальних 

посібників та 1 навчально-практичний посібник, 11 навчально-методичних розробок, розроблено 

дистанційних курсів – 29, у цьому навчальному році використовуються 18. За звітний період 

підвищення кваліфікації за кордоном пройшло двоє викладачів.  



На кафедрі функціонує наукова школа “Забезпечення фінансово-економічної безпеки 

соціально-економічних систем” та виконуються 3 науково-дослідні теми з державною 

реєстрацією. За звітний період викладачами опубліковано статті: у виданнях, індексованих у 

наукометричній базі Scopus – 3, Web of Science – 1, в фахових виданнях, включених до інших 

наукометричних баз –  27, в зарубіжних наукових виданнях – 2, в інших фахових виданнях – 22. 

Викладачами прийнято участь у науково-практичних конференціях, за якими опубліковано 97 тез 

та доповідей. Викладачі кафедри прийняли участь у виданні 19 монографій, в т.ч. 1 одноосібної. За 

звітний період захищено 1 докторську дисертацію. За кафедрою закріплено 10 аспірантів, У 2016-

2017 рр. аспірантами кафедри захищено 4 кандидатських дисертації. На кафедрі функціонує 

студентський науковий гурток, студентами опубліковано статей у фахових виданнях у 

співавторстві з викладачами – 6, з них у виданнях, що включені до наукометричних баз – 2; 

прийнято участь в науково-практичних конференціях та опубліковано тез і доповідей – 127.  

Викладачі кафедри менеджменту видали 1 підручник, 7 начальних посібників, 14 

навчально-методичних розробок. За кафедрою закріплена 31 навчальна дисципліна, для яких 

розроблені навчально-методичні комплекси, 81 % дисциплін забезпечені дистанційними курсами. 

Викладачі завершують роботу над розробкою дистанційних курсів з 6 дисциплін, які читаються 

вперше. За звітний період 3 викладачів кафедри пройшли стажування, в т.ч. – 1 закордонне в 

університеті м. Пардубіце (Чеська республіка). 

При кафедрі функціонують 3 наукові школи: “Економетричні методи і моделі в 

менеджменті”, “Інвестиційний та інноваційний менеджмент підприємництва в Україні”, 

“Сучасний менеджмент результативності вітчизняних організацій”. За звітний період викладачами 

кафедри видано: 4 монографії у співавторстві; 1 (одноосібна) подана до друку. Викладачі кафедри 

протягом звітного періоду приймали участь у: 5 міжнародних конференціях (8 матеріалів); 2 

всеукраїнських (2 матеріали); 2 внутрівузівських (6 матеріалів). За результатами наукової роботи 

видано 28 наукових статей, у т.ч.: у фахових виданнях – 14, з них 6 індексованих у 

наукометричних базах, 7 тез конференцій. Подано до друку 5 статей і 3 тез. У 2016-2017 роках 

студенти спеціальності “Менеджмент” освітнього рівня бакалавр під керівництвом викладачів 

кафедри брали участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади. За результатами роботи нагороджені грамотами. На сайті 

кафедри діє електронний студентський науковий вісник “Керівник – інфо”. Студентами за звітний 

період опубліковано 9 статей. При кафедрі функціонує науковий дискусійний клуб “Менеджер-

актив”, в рамках якого проводяться круглі столи за участю успішних менеджерів-випускників, 

дуальні заняття, тренінги. 

Кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи видано за звітний період сформовано 

повних начально-методичних комплекси 7 дисциплін та частково – 15 дисциплін. Видано 4 

методичні розробки, використовується в навчальному процесі 7 дистанційних курсів, здано у веб-

центр Університету – 2, знаходяться у розробці – 13. Кафедрою запроваджуються елементи 

дуальної освіти шляхом проведення виїзних практичних занять у екопарку-готелі “Древній град”; 

проведення майстер-класів з технології бронювання номерів у готелі, вивчення архітектури та 

інтер’єрів готельних підприємств; участі у професійних конкурсах: “Дні української кухні” 

(м. Львів), карвінгу (м. Луцьк). Укладено угоди про співпрацю та бази практики з 11 готельними 

комплексами та 8 туристичними фірмами. 

На кафедрі виконується 2 науково-дослідні теми з державною реєстрацією: “Інституційно-

інформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності”, “Формування теоретико-

методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах 

євроінтеграції”. Викладачами кафедри за звітний період опубліковано 6 монографій у 

співавторстві; 32 статті, з них у виданнях, індексованих у наукометричній базі Scopus – 4, Web of 

Science – 1, у інших наукометричних базах – 10, у вітчизняних фахових виданнях – 14, у 

зарубіжних виданнях – 3. Викладачі кафедри прийняли участь у 67 конференціях, пройшли 

стажування 9 викладачів, з них один за кордоном. На кафедрі ведеться підготовка 9 аспірантів та 3 

здобувачів. Під керівництвом викладачів кафедри студентами опубліковано 3 статті у фахових 

наукових виданнях; 10 тез за участю у наукових конференціях, підготовлено 6 доповідей на 

науковий гурток; 3 доповіді на науково-практичний семінар та прийнято участь у ІІ турі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Готельно-ресторанна справа”. 

Викладачами кафедри митного та технічного регулювання за звітний період видано 3 

навчальних посібника та 5 навчально-методичних розробок, один навчальний посібник здано до 



друку. За звітний період розроблено 17 дистанційних курсів. Зокрема, з 16 дисциплін, що 

закріплено за кафедрою і читаються у 2017 р. розроблено 12. Ще 4 дистанційних курси з нових 

навчальних дисциплін розробляються. У квітні 2017 р. проф. Ємченко провела відкриту 

університетську лекцію. План стажування викладачів за звітний період виконано. У світлі 

реалізації впровадження у навчальний процес дуальної системи навчання за звітний період було 

проведено 5 виїзних занять зі студентами: у Львівській регіональній державній лабораторії 

ветеринарної медицини, у Львівському католицькому університеті, Львівський пост “Львів 

аеропорт” та Львівська митниця ДФС України. 

Викладачами кафедри опубліковано 2 монографії, 17 статей у фахових виданнях, зокрема 3 

з них у виданнях, що входять до наукометричної бази Index Сopernicus, 60 тез за матеріалами 

міжнародних конференцій та 28 тез – всеукраїнських конференцій. Протягом звітнього періоду 

викладачі кафедри здійснювали експертизу наукового доробку інших науковців та брали участь у 

зовнішній та внутрішній експертизі. Зокрема, рецензовано 3 підручника, 1 навчальний посібник, 3 

монографії, підготовлено 7 відгуків на автореферати. Студенти щорічно беруть участь у роботі 

студентського наукового гуртка згідно плану наукової роботи кафедри. Зокрема за звітний період 

були зроблені 20 доповідей та опубліковані 42 тези студентів. У 2016 р. за участь у студентській 

олімпіаді 1 студентка була нагороджена грамотою за III місце. 22 листопада 2016 року було 

проведено круглий стіл за участю фахівців Торгово-промислової палати на тему “Експертиза 

товарів у світлі гармонізації стандартів та нормативів щодо харчової безпеки”. Студенти, під 

керівництвом викладачів кафедри брали участь у студентській науковій конференції “Перший 

крок в науку – 2017”. 6 грудня 2017 р. було проведено науковий семінар студентів ОР магістр за 

результатами виконання дипломних магістерських робіт.  

Кафедра комп’ютерних наук у навчально-методичній роботі основну увагу приділяє 

роботі зі студентами не лише протягом аудиторних занять, але й з використанням сучасних 

інтерактивних можливостей. Для налагодження діалогу “викладач-студент” викладачі 

використовують: дистанційні курси на платформі Moodle; середовище Skype; соціальні мережі 

Facebook, LinkedIn; Google Docs. Для підвищення ефективності такого зв'язку викладачі кафедри 

самостійно розроблюють і постійно вдосконалюється зміст та формат дистанційних курсів з усіх 

дисциплін кафедри. Окремі дистанційні курси кафедри відкрито для студентів Львівського 

кооперативного коледжу економіки та права. За звітній період готується до друку 1 підручник та 5 

посібників.  

Наукова робота кафедри в основному пов'язана з інноваціями в навчальному процесі та за 

цією тематикою за звітний період здійснено 14 публікацій, з них 8 статей в зарубіжних та 

загальноукраїнських фахових виданнях (4 із яких у виданнях, віднесених до наукометричних баз – 

Scopus, Web of Science, Index Copernicus). Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних та 

зарубіжних конференціях – 2 доповіді (Польща). Студенти спеціальностей кафедри є активними 

учасниками програм академічної мобільності. До наукової роботи в рамках написання курсових 

проектів та проходження проектної практики залучені студенти, які проектують та реалізують 

інформаційні системи для факультету МЕВ та ІТ. 

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 бухгалтерського обліку, проф. Бачинського В. І., 

завідувача кафедри фінансів, кредиту та страхування проф. Черкасової С. В., завідувача кафедри 

менеджменту, проф. Трут О. О., завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, 

проф. Мізюка Б. М., завідувача кафедри митного та технічного регулювання, проф. Ємченко І. В., 

завідувача кафедри комп’ютерних наук, доц. Костенка А.В. про навчально-методичну та наукову 

роботу за 2016-2017 рр. 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 впровадженням в освітній процес 

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 фахівців за освітньо-професійними програмами; 

- активно використовувати результати наукових стажувань в освітньому процесі, у другому 

семестрі поточного навчального року 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, активно впроваджувати методики дуальної освіти, використовувати сучасні технології в 

освітньому процесі, які є прийнятними для підготовки висококваліфікованих кадрів освітнього 

рівня бакалавр та магістр; 

- застосовувати електронні комунікативні засоби для підтримки студентів, що навчаються 

за індивідуальним графіком і перебувають на навчанні за кордоном відповідно до програмам 

академічної мобільності; 

- 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. 


