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Доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти 
України, завідувач кафедри маркетингу та логістики Національного 
університету «Львівська політехніка», президент Всеукраїнської 
громадської організації «Українська асоціація логістики».  
Автор першого посібника з логістики в Україні.

КРИКАВСЬКИЙ
ЄВГЕН  ВАСИЛЬОВИЧ

НАУКОВА ШКОЛА Є. В. КРИКАВСЬКОГО 
З МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ

 YE. V. KRYKAVSKYY SCIENTIFIC SCHOOL 
OF MARKETING AND LOGISTICS

Fields of research: marketing and logistics in terms 
of innovative management concepts. At school there 
are 7 doctors of science and 40 philosophy doctors. The 
school has published The World of Marketing and Lo
gistics, a compilation series.

Народився Є. В. Крикавський на Львівщині. За
кінчив Львівський політехнічний інститут. Весь 
творчий шлях пов’язаний з На
ціональним університетом 
«Львівська політехніка». Наукову 
діяльність роз почав у 1975 р ін
женером науководослідної ла
бораторії, а з 1980 р. працює на 
кафедрі економіки і організації 
хімічної промисловості та енерге
тики (нині —  кафедра маркетин
гу і логістики) вишу.

Євген Васильович —  один з ви
знаних авторитетів української 
школи логістики. Зробив вагомий 
внесок у розвиток теорії логістики, 
автор та співавтор понад 550 науко
вих праць, з них 29 підручників та 
посібників, 31 монографія та понад 
500 статей та тез доповідей. Твор
чий доробок вченого охоплює фун
даментальні та прикладні напрями 
досліджень проблем маркетингу 
і логістики в системі інноваційних 
концепцій менеджменту. Широ
ко відомі його праці з формування 
конкурентних стратегій підприєм
ства на засадах маркетингу і логіс
тики, з управління матеріальними 
потоками в ланцюгах поставок, з формування систе
ми логістичного обслуговування підприємств.

Найвагоміший здобуток Є. В. Крикавського —  
створення наукової школи з маркетингу та логіс
тики, яка налічує 7 докторів наук з маркетингу та 
логістики в Україні та за кордоном: Н. І. Чухрай, 
О. Б. Мних, О. І. Карий, С. В. Ковальчук, Н. Б. Савіна, 
Р. Патора, М. Васелевський та понад 40 кандидатів 
економічних наук, серед яких О. В. Дейнега, Н. С. Ко
сар, Н. Т. Гринів, І. П. Таранський, Н. В. Чорнописька., 
О. Є. Шандрівська, О. В. Попко, С. І. Кубів, І. О. Дей
нега, М. О. Довба, Л. Я. Якимишин, З. С. Люльчак, 
Г. Гасанов, С. М. Нікшич, І. Петецький, І. І. Білик, 

М. В. Сорока, В. В. Кузяк, Т. В. Шарчук. В. А. Фало
вич, Н. М. Васильців, О. А. Похильченко, Я. Циран, 

Н. В. Фігун, А. Я. Дмитрів, С. В. Лео
нова, Р. М. Вороніна, Н. М. Мащак, 
О. C. Довгунь, Н. В. Гайванович.

Доктори та кандидати наук, які 
захистили дисертації під керівни
цтвом Є. В. Крикавського, обійма
ють високі посади в Україні та за 
її межами. С. І. Кубів —  перший 
віцепрем’єрміністр Ук раїни —  
міністр економічного розвитку 
і торгівлі. Н. І. Чухрай —  прорек
тор з наукової роботи Національ
ного університету «Львівська полі
техніка». Н. Б. Савіна —  проректор 
з наукової роботи та міжнародних 
зв’язків Національного універси
тету водного господарства та при
родокористування. О. В. Дейне
га —  проректор з наукової роботи 
Рівненського державного гума
нітарного університету. Р. Пато
ра —  ректор Суспільної академії 
наук в м. Лодзь, (Польща). М. Ва
селевський —  директор філії Сус
пільної академії наук в м. Белхатов 
(Польща), Г. Гасанов —  заступник 
голови правління компанії «Інтер

енерго» в м. Баку (Азербайджан). Значний осередок 
наукової школи сформовано у Рівненській та Терно
пільській областях.

Представники наукової школи ВНЗ 
м. Рівне

Базовий Львівський осередок   
наукової школи


