
ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  

КАФЕДРИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЛОГІСТИКИ  

ЗА 2022 РІК 

 

Науково-педагогічний склад кафедри 

Показники 2022 р. 

Чисельність науково-педагогічних працівників, всього: 13 

з них:  докторів наук 3 +1 док. філ. 

            кандидатів наук, доцентів 10 

            кандидатів наук 10 

Докторантів - 

Аспірантів 4 

 

Входження до складу наукових та громадських рад, комісій,  

інших об’єднань 

№ ПІБ Країна, назва організації 

(об’єднання, ради, комісії)  

Форма залучення 

(постійне 

членство/разова 

співпраця) 

1 Харсун Л. Г.  Україна, Технічний комітет 

№183 «Логістика, 

експедирування та 

управління ланцюгами 

постачання»  

Постійне членство 

2 Приймук О. Р. Україна,  

Транспортна Академія 

України 

Постійне членство,  

член-кореспондент 

3 Фреюк О. В. Всеукраїнський рух 

«Молодь за права 

споживачів» 

Постійне членство 

 

Входження до спеціалізованих вчених радах  

по захисту дисертацій 

№ ПІБ ЗВО/ 

наукова установа  

Форма залучення (член 

постійно діючої 

ради/разової ради ) 

1 Ільченко Н. Б. Одеський національний 

економічний університет 

 

Офіційний опонент 

31.08.2022 р. 

Скляр Дмитро, разова рада 

076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність) 

 

 



Перелік наукових заходів організованих та проведених кафедрою 

№  Назва заходу Дата та місце 

проведення 

Співорганізатори 

1 РИТЕЙЛ: ВИКЛИКИ 

ВІЙНИ 

 

20.04.2022, 

Круглий стіл  

м. Київ, ДТЕУ 

Кафедра економіки 

та фінансів 

підприємства 

 

Загальна кількість наукових та навчально-методичних робіт, 

опублікованих викладачами кафедри у 2022 році 

Назва роботи Кількість Обсяг в друк. 

аркушах 

 Монографій, всього   

в Україні - - 

за кордоном  - - 

з них офіційними мовами Євросоюзу - - 

 Розділів монографій   

в Україні - - 

за кордоном - - 

з них офіційними мовами Євросоюзу   

 Статей, всього  14 11,7 

     у фахових виданнях України 10 9,8 

з них проіндексованих в Scopus 2 5,4 

з них проіндексованих в Web of Science 2 1,4 

                          у зарубіжних виданнях 4 1,9 

з них проіндексованих в Scopus 1 0,6 

з них проіндексованих в Web of Science 1 0,6 

Тез доповідей 17 3,4 

Підручників 1 25,21 

Навчальних посібників - - 

Інших навчально-методичних розробок 48 39,4 

Опубліковано робіт, всього 80 79,71 

 

Науково-дослідна робота студентів 

Кількість опублікованих статей за участі студентів 29 / 12,0 друк. арк.; тез 

доповідей 20 / 4,0 друк. арк.  

46 студентів взяли участь у 16 конференціях, з них всеукраїнських 3,  

міжнародних 13 та за межами України 3.  

Студентами зроблено 27 доповідей, з них 27 на міжнародній конференції. 

 

 

 


