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ЗВІТ 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМІСІЇ  

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА 

з 1 січня по 1 грудня 2020 р. 
 

Загальні відомості 

Управа комісії. У звітний період управа комісії працювала у такому 

складі: голова – Куцик Петро Олексійович, доктор економічних наук, 

професор, ректор Львівського торговельно-економічного університету, 

заступник голови – Семак Богдан Богданович, доктор економічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи університету. 

Склад комісії. Комісія нараховує 11 членів, у тому числі 2 дійсних. У 

звітний період членами комісії були: 

1. Куцик Петро Олексійович, доктор економічних наук, професор, ректор 

Львівського торговельно-економічного університету (голова комісії, дійсний 

член НТШ); 

2. Семак Богдан Богданович, доктор економічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи ЛТЕУ (заступник голови комісії); 

3. Гелей Степан Дмитрович, доктор історичних наук, професор, проректор 

з навчально-виховної роботи ЛТЕУ (дійсний член НТШ); 

4. Марцин Володимир Степанович, доктор економічних наук, професор 

кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності Львівського 

інституту економіки і туризму;   

5. Мединська Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ;  

6. Мицак Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ; 

7. Перепьолкіна Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ЛТЕУ; 

8. Полякова Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 

декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій ЛТЕУ; 

9. Семів Сергій Романович, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин (секретар комісії);  

10. Чуй Ірина Романівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ;  

11. Шайда Оксана Євдокимівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних економічних відносин ЛТЕУ. 

У звітному році проведено чергову перереєстрацію членів комісії шляхом 

сплати членських внесків.  

Членські внески. У 2020 р. членські внески сплачено 9-ма особами у 

розмірі 1000 грн.  
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Архів комісії. На сьогодні архів економічної комісії містить документи за 

2015-2020 рр. До нього входять: протоколи засідання Комісії; запрошення; 

оголошення про проведення засідань; плани засідань; списки членів; списки 

членів, які сплатили членські внески; річні звіти; фотографії засідань; рукописи 

праць членів комісії та інші документи. У поточному році продовжено його 

упорядкування та поповнення. За цей рік додано оголошення; протоколи 

засідань; списки учасників засідань Комісії, річний звіт. Інформація про заходи, 

організовані Економічною комісією, повністю висвітлюються на Інтернет-

сторінці ЛТЕУ (www.lute.lviv.ua).  

Участь молодих науковців у діяльності комісії. Протягом звітного 

періоду до роботи комісії активно долучилися молоді дослідники. Зокрема, 

доцент ЛТЕУ Кузьма Х. В. виголосила доповідь на засіданні Економічної 

комісії на ХХХI науковій сесії НТШ (м. Львів, 5 березня 2020 р.). Економічна 

комісія НТШ активно співпрацює з Товариством молодих членів ЛТЕУ 

(керівник – член Економічної комісії доц. Перепьолкіна О. О.) шляхом спільної 

організації та взаємовідвідування наукових заходів. У роботі комунікативних 

заходів, організованих Економічною комісією, беруть активну участь студенти 

та аспіранти ЛТЕУ.  

 

Науково-організаційна діяльність 
Комісія за звітний період організувала і провела чотири засідання у формі 

наукових конференцій та презентацій (з них два у рамках Наукової сесії НТШ). 

 

1) 5 березня 2020 р. – засідання Економічної комісії на 31-ій науковій сесії 

НТШ. На ньому заслухано 10 доповідей за участі 40 присутніх.  

Науковий захід був присвячений 170-річчю з дня народження видатного 

українського економіста-новатора, засновника наукової школи фізичної 

економії доктора Сергія Подолинського. У засіданні взяли участь члени 

Економічної комісії НТШ, представники професорсько-викладацького складу, 

аспіранти та студенти університету, а також гості з інших навчальних закладів 

та наукових установ. 

Засідання розпочав заступник голови Наукового товариства ім. Шевченка 

в Україні, професор Олег Шаблій, який наголосив, що науковий захід 

присвячено пам’яті непересічного українського вченого, який, випереджаючи 

свій час, здійснив визначний внесок у світову економічну науку. Голова 

Економічної комісії, ректор університету, професор Петро Куцик виголосив 

доповідь на тему «Принципи фізичної економії Подолинського-Руденка і 

цивілізаційна еколого-економічна перспектива», у якій окреслив життєвий шлях 

Сергія Подолинського, його світогляд і вчення про енергетичну економіку і 

соціоетногігієну. Доповідач наголосив, що постать Сергія Подолинського 

намагалася присвоїти собі російська наука, хоча вчений завжди вважав себе 

українцем. Його висновки про необхідність збільшення енергетичного бюджету 

http://www.lute.lviv.ua/
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Землі і кожної людини є надзвичайно актуальні для України, оскільки їх 

втілення дозволить зменшити нерівність у суспільстві і досягнути економічного 

відродження нашої держави.   

Професор Богдан Шевчик у своїй доповіді розкрив перспективи 

становлення моделі економіки майбутнього в Україні на засадах ідей Сергія 

Подолинського. Особливий акцент було зроблено на революційній концепції 

енергії прогресу, необхідності втілення еколого-економічної моделі розвитку 

економіки України, що призведе до утвердження нового справедливого 

економічного устрою. 

Дійсний член НТШ, проректор з навчально-виховної роботи університету, 

професор Степан Гелей у своїй промові наголосив на важливості вивчення 

історії економічного розвитку нашого краю і ознайомив присутніх із своїм 

дослідженням «Економіка Львова у другій половині XVII ст.». 

Також на засіданні свої дослідження на актуальні економічні теми презентували 

вчені університету: Христина Кузьма («Облікова політика підприємств 

кооперації і торгівлі»), Олена Перепьолкіна («Вплив монетарної політики на 

розміщення заощаджень домогосподарств України»), Ірина Чуй («Фіскальна 

результативність доходно-прибуткових податків»), Сергій Семів 

(«Концептуальні засади та сучасні принципи розвитку кооперативного сектора 

економіки»). 

Матеріали засідання заплановано опублікувати в науковому збірнику. 

 

2) 5 березня 2020 р. – презентація монографії проф. Богдана Шевчика 

«Вплив соціокультурної сфери національної економіки на економічний 

розвиток: теоретико-методологічні основи» (Львів, 2019 рік), яка відбулась в 

межах засідання Економічної комісії на 31-ій науковій сесії НТШ.  

Автор ознайомив присутніх з основними положеннями і висновками 

свого фундаментального дослідження, яке базується на працях подвижників 

української науки, зокрема В. Вернадського, С. Подолинського, М. Руденка. 

Виступ доповідача викликав жваву дискусію і питання присутніх. Наприкінці 

презентації автор монографії зачитав свої вірші, у яких у поетичній формі 

узагальнив економічне вчення Сергія Подолинськогою і його непересічні 

світоглядні ідеї. 

У завершальному слові голова Економічної комісії, професор Петро 

Куцик наголосив на необхідності подальшої популяризації ідей Сергія 

Подолинського та інших визначних українських вчених-економістів у наукових 

публікаціях і закликав присутніх поширювати ідеї українських науковців у 

навчальному процесі. 

 

3) 18-19 червня 2020 р. – міжнародна науково-практична конференція на 

тему: “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх 

правового забезпечення”. Два пленарні засідання конференції, в яких взяли 
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участь члени управи Економічної комісії, відбулися в актовій залі університету і 

транслювались онлайн для понад 100 учасників. Члени Економічної комісії 

НТШ взяли активну участь у роботі 14-ти секційних засідань. Слід відзначити, 

що для участі в конференції учасниками подано понад 300 тез.  

Відкрив пленарне засідання голова Економічної комісії товариства, 

ректор університету, професор Куцик П. О., який привітав учасників 

конференції та закликав до плідної наукової дискусії з актуальних проблем 

національної економіки у сучасних непростих умовах її розвитку та інтеграції 

до співтовариства європейських країн. На першому пленарному засіданні 

“Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх 

правового забезпечення” заслухано наукову доповідь професора Куцика П. О. 

на тему “Аналіз динаміки основних показників національної економіки України 

за 2010-2019 рр.” та проф. Полякової Ю. В. на тему «Забезпечення 

конкурентоспроможності регіонів України на інноваційних засадах».  

Дійсний член НТШ проф. Гелей С. Д. в межах роботи секції «Історія, 

політологія, філософія та культура» представив дослідження «Варшавський 

договір 1920 р. між ІІ Річчю Посполитою і Українською Народною Республікою 

та його наслідки». Члени Економічної комісії прийняли активну участь в 

секційних засіданнях конференції. Зокрема було заслухано та обговорено такі 

актуальні доповіді: доц. Мединської Т. В. «Податковий комплаєнс у системі 

фіскального адміністрування», доц. Мицак О. В. «Деякі аспекти управління 

фінансовими ризиками», проф. Семака Б. Б. «Основні тренди запровадження 

сучасних цифрових технологій у сфері маркетингу», доц. Семіва С. Р. «Сучасні 

принципи розвитку міжнародного кооперативного руху», доц. Чуй І. Р. 

«Систематизація принципів оподаткування доходно-прибуткових податків», 

доц. Шайди О. Є. «Перспективи розвитку підприємництва в умовах 

глобалізації».  

За результатами роботи конференції було опубліковано збірник матеріалів 

наукової конференції.  

 

4) 19 листопада 2020 року – ХІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених на тему «Сучасний 

стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України», яка 

відбулась на базі університету в режимі он-лайн. 

Модератор наукового форуму – член Економічної комісії, доцент кафедри 

фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ Мединська Т.В. Відкрив науковий 

форум вітальним словом голова Економічної комісії проф. Куцик П.О. У 

виступі ректор побажав учасникам здоров’я та гарного настрою в процесі 

роботи, напрацювання дієвих рішень щодо модернізації фінансово-економічної 

системи в Україні. До привітання учасників долучився проректор з наукової 

роботи ЛТЕУ, заступник голови Економічної комісії проф. Семак Б.Б. У роботі 

конференції в он-лайн режимі прийняли участь понад 70 осіб, в тому числі 
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здобувачі вищої освіти, аспіранти та молоді учені з 25 закладів вищої освіти та 

наукових установ із 10 міст України: Львова, Києва, Дніпра, Ірпеня, Івано-

Франківська, Рівного, Мукачева, Чернівців, Харкова та Острога. 

 

*** 

 

У рамках діяльності Львівського торговельно-економічного університету 

голова Економічної комісії проф. Петро Куцик, члени Економічної комісії та 

працівники цього освітнього закладу організували 1 засідання НТШ та 1 

культурно-просвітницький захід, а саме: 

1) Засідання Ради Наукового товариства ім. Шевченка, яке відбулося 

22 січня 2020 р. в залі засідань вченої ради університету. Відкрив засідання 

вступним словом голова Економічної комісії товариства, ректор університету 

проф. Куцик П. О. У своєму виступі Петро Олексійович наголосив на 

необхідності подальшого посилення ролі НТШ у розвитку української науки та 

відродження Української державності. Перед присутніми виступив голова НТШ 

в Україні Роман Кушнір, який окреслив основні напрямки науково-

організаційної та видавничої діяльності Наукового товариства ім. Шевченка у 

2020 році та побажав всім присутнім плідної праці у 2020 році. Зокрема 

наголошено на потребі розпочати підготовку до відзначення на державному 

рівні 150-річчя Товариства, яке припадає на кінець 2023 р.     

На засіданні присутні заслухали три доповіді: Олега Павлишина 

(«Постать Симона Петлюри в суспільно-політичній думці галицьких українців 

(до 150-річчя Варшавської угоди 1920 р.)», Степана Гелея («130 років з Дня 

народження Петра Франка (1890-1941), педагога, письменника, вченого, 

льотчика української Галицької армії»), Василя Лизанчука («Про поздоровлення 

з Новим 2020 роком Президента України Володимира Зеленського»). 

Перед учасниками заходу виступила Народна хорова капела «Мрія» 

(художній керівник: Василь Долішний, концертмейстер: Оксана Долішна), у 

виконанні якої прозвучали українські колядки та щедрівки. На завершення 

заходу присутні промовили спільну молитву разом з капеланом ЛТЕУ 

о. Романом Довганем. 

 

2) Вшанування пам'яті убієнних Голодомором 1932-1933 рр., в межах 

якого яка була відправлена панахида 27 листопада 2020 р. на площі перед 

головним корпусом університету. Організатори заходу – Економічна комісія 

Наукового товариства ім. Т. Шевченка та ректорат університету. 

Панахиду відправив капелан університету, отець Роман (Довгань) у 

супроводі хорової капели університету "Мрія" (художній керівник та диригент: 

Василь Долішний). На панахиді були присутні члени Економічної комісії, 

ректорату, представники професорсько-викладацького колективу та 

співробітники університету. Перед головним входом до університету, біля 
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меморіальної дошки Петра Франка було облаштовано стенд з інформаційними 

матеріалами, присвячений сумній події в історії України та запалено свічку 

пам’яті. 

 

*** 

 

Окрім того, члени Економічної комісії взяли активну участь у таких 

комунікаційних заходах: 

2) 11 лютого 2020 року – участь  у форумі «Жінка в науці - 2020», який 

проходив у Львівському будинку вчених та був приурочений до Всесвітнього 

дня жінок та дівчат в науці. Наукову спільноту університету на заході 

представляли члени Економічної комісії проф. Куцик П. О., доцент кафедри 

фінансів, кредиту та страхування Мединська Т. В., голова товариства молодих 

вчених ЛТЕУ, доцент Перепьолкіна О. О. та декан факультету МЕВ та ІТ 

Полякова Ю. В. В межах роботи Форуму були відзначені грамотами та 

подяками провідні жінки-науковці, зокрема подяку Західного наукового центру 

МОН України отримала декан факультету МЕВ та ІТ Львівського торговельно-

економічного університету д.е.н. Полякова Ю. В.   

1) 11 березня 2019 року – участь у засіданні круглого столу на тему: 

“Перспективні напрямки розвитку економіки, підприємництва та права в умовах 

інтеграційних процесів”, організатором якого виступило Наукове товариство 

молодих вчених ЛТЕУ та Економічна комісія НТШ. В роботі круглого столу 

взяли участь члени управи Економічної комісії НТШ (проф. Куцик П.О., проф. 

Семак Б. Б.) та член Економічної комісії, голова Наукового товариства молодих 

вчених доц. Перепьолкіна О. О. 

3) 29 вересня 2020 року – участь у режимі онлайн у роботі першого 

Всеукраїнського Форуму рад молодих учених, організованого Радою молодих 

учених при Міністерстві освіти і науки України, в якому взяла участь голова 

наукового товариства молодих вчених університету, член Економічної комісії 

доцент Перепьолкіна О.О. Загалом участь у форумі взяли понад 500 учасників. 

Мета заходу – створення платформи для співпраці молодих вчених; 

налагодження діалогу між радами молодих вчених, органами влади та 

громадськості. Відкрив форум вітальним словом заступник Міністра освіти і 

науки України Ігор Гарбарук. Всеукраїнський Форум став новою сходинкою на 

шляху до створення міцної національної мережі рад молодих учених, а також 

всебічної підтримки та промоції діяльності молодих науковців України. 

 

*** 

 Члени Економічної комісії протягом звітного періоду брали активну 

участь у наукових заходах Товариства: проф. Гелей С. Д. є членом Президії 

НТШ і активно приймав участь у її роботі, редагує періодичний орган Світової 

Ради НТШ – «Вісник НТШ». 
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Видання Економічної комісії НТШ 

У листопаді 2020 р. завершено роботу щодо відбору статей, формування і 

підготовки тому ІІІ Економічного збірника Праць Наукового товариства ім. 

Шевченка. Авторами тому ІІІ є члени Економічної комісії (проф. Куцик П.О., 

проф. Гелей С.Д., доц. Мединська Т.В., доц. Мицак О.В., доц. Перепьолкіна 

О.О., доц. Полякова Ю.В., доц. Семів С. Р., доц. Чуй І.Р.), викладачі ЛТЕУ 

(проф. Бачинський В.С., доц. Кендус О.З., проф. Шевчик Б.М.), ДУ «Інститут 

регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» (проф. Давимука 

С.А.), ЛНУ імені І. Франка (доц. Андрущак Є.М., проф. Глушко М.С., доц. 

Макогін З.Я.), КНЕУ (проф. Черкас Н.І., докторант Фон Розен В.), Луцького 

національного технічного університету (проф. Вісин О.О., доц. Вісина Т.М.), 

Полтавського університету економіки і торгівлі (доц. Аліман М.В., доц. Оніпко 

Т.В.), Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

(проф. Клапчук В.М.).  

 

Публікації членів Економічної комісії у виданнях НТШ 
1. Гелей С.Д. Українська консервативна політична думка про роль і місце 

Симона Петлюри в Українській національній революції 1917-1921 / С.Д. Гелей 

// Вісник НТШ. – 2020. – № 63. – С. 53-63. 

2. Гелей С.Д. Рецензія на книгу Олега Шаблія «Суспільна географія. Кн. 

4. У пошуках істини [Вибрані праці] (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019)»  / 

С.Д. Гелей // Вісник НТШ. – 2020. – № 63. – С. 121-125. 

3. Гелей С.Д. Роман Зубик. Учений і громадянин : монографія / 

С.Д. Гелей. – Львів : Видавництво НТШ, 2021. – 350 с. (у друці). 

 

 

Найважливіші публікації членів Економічної комісії поза НТШ 

Монографії: 
1. Куцик П.О. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в 

управлінні ринками : монографія / П.О. Куцик, Р.А. Марценюк, Ф.Ф. Макарук, 

М.Ю. Чік. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2020. – 280 с. 

2. Medynska Т.V. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von 

wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung : Collective 

Monograph / Т.V. Medynska and other. – Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, 

Germany, 2020. – 714 p. 

3. Полякова Ю.В. Переробна промисловість регіонів України: проблеми 

та перспективи розвитку: монографія / Ю.В. Полякова та ін. – ДУ “Інститут 

регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”, 2020. – 341 с.  

4. Polyakova Y.V. Pedagogy theory: collective monography / Y.V. Polyakova, 

A.V. Stepanov, etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 

2020. – 321 р.  
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Статті у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях: 

1. Kutsyk P.  State policy of the investment processes development on the market 

of IT services: analytical and strategic aspects of implementation in Ukraine / P. Kutsyk,  

R. Lupak, A. Protsykevych // Economic Annals-ХХI. – 2020. – Volume 182, Issue 3-4, 

P. 64-76.   

2. Куцик П.О. Застосування методики таксономічного аналізу під час 

оцінки ефективності використання сільськогосподарських угідь в Україні // П.О. 

Куцик, Я.Я. Шпарик // Науковий економічний журна “Інтелект XXI”. – 2020. – 

Випуск № 4. – С. 32-37.   

3. Мединська Т.В. Податкове регулювання інвестиційної діяльності 

банків України // Т.В. Мединська, Н.М. Рущишин, У.М. Ніконенко // Бізнес 

Інформ. – 2020. – №6.  

4. Medynska T. Analysis of institutional factors as part of the component of 

economic freedom as a background of improvement of structural proportions in the 

context of improving governance / T. Medynska, U. Nikonenko, O. Bilotskyi, M. 

Baran, I. Shevchuk // Business, Management and Education. – 2020. – Vol. 18. – 

No.1. 

5. Полякова Ю.В. Методологічні орієнтири розробки експортних 

стратегій регіонів / Ю.В. Полякова, Л.А. Яремко // Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і 

управління». – 2020. – №1. Том 31 (70).  – С. 14-23. 

6. Полякова Ю.В. Інновації у торговельній діяльності: виклики для 

споживчої кооперації / Ю.В. Полякова, З.Г. Новосад, Г.О. Надь // Електронний 

науковий журнал Приазовський економічний вісник . – 2020. – Вип. 1(18). – С. 

44-50. 

7. Полякова Ю.В. Інституційно-правове забезпечення міжнародного 

митного співробітництва України / Ю.В. Полякова, О. С. Котуха, М. М. Олашин 

// Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. – 2020. – №3. 

8. Полякова Ю.В. Інноваційний компонент експортної діяльності / Ю.В. 

Полякова // Підприємництво та інновації. – 2020. – Вип. 11.  

9. Полякова Ю.В. Нормативно-правові засади міжнародної діяльності 

журналіста / Ю.В. Полякова, М.М. Олашин //  Експерт: парадигми юридичних 

наук і державного управління. –2020. – № 5(11). – C. 160-168. 

10. Чуй І.Р. Система методичного забезпечення оцінювання 

результативності доходно-прибуткових податків // Підприємництво і торгівля : 

збірник наукових праць / І.Р. Чуй, Н.І. Власюк. – Львів : Видавництво 

Львівського торговельноекономічного університету, 2020. – Вип. 26. 

11. Шайда О.Є. Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності 

підприємств енергетичної сфери / О.Є. Шайда, Ю.В. Полякова, З.Г. Новосад // 

Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління". – 

2020. – Том 31 (70). – № 3.  

12. Shayda O.Y. Patenting activities and technological development in the 
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global economy / O.Y. Shayda, Y.V. Polyakova, A.V. Stepanov // Вчені записки 

ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління". – 2020. – Том 31 

(70). – №4. – C. 16-19. 

13. Shayda O.Y. Influence of foreign trade with the EU countries on economic 

growth of Ukraine / O.Y. Shajda, Y.V. Polyakova // Zeszyty Naukowe WSB w 

Poznaniu. – 2020. – №1(88). – С. 13-24. 

 

Участь у наукових проектах міжнародного та всеукраїнського рівня: 
Члени наукової комісії НТШ за звітний період прийняли участь у 

міжнародних наукових проектах шляхом написання у складі міжнародного 

колективу колективних монографій, виданих за кордоном (проф. Полякова 

Ю.В., доц. Мединська Т.В.), виступів на міжнародних конференціях за 

кордоном (проф. Куцик П.О., проф. Полякова Ю.В., проф. Семак Б.Б.). 

Протягом звітного періоду кожен член економічної комісії прийняв участь у 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також науковці працювали 

над виконанням державних наукових тем, зокрема: «Стратегічні пріоритети та 

інструменти державної політики розвитку небанківського інституційного 

інвестування в Україні» (№ держреєстрації 0118U000024), «Макроекономічні 

ефекти обмінного курсу гривні після запровадження політики таргутування 

інфляції (2015 р.)» (№ держреєстрації 0120U100396), «Інтегровані системи 

обліку в корпоративному управлінні: концепції, методологія, організація» (№ 

державної реєстрації 0111U010539), «Удосконалення методології та організації 

обліку, аналізу і контролю у системі управління підприємств основних галузей 

економіки» (№ державної реєстрації 0111U010540). 

 

*** 

Загалом засідання Економічної комісії щорічно відбуваються у формі 

наукових семінарів, конференцій та урочистих академій, про результати яких 

можна довідатися з «Вісника НТШ» та Інтернет-сторінки ЛТЕУ. З метою 

активізації роботи комісії, управа працює над розширенням та омоложенням її 

членського складу, урізноманітненням наукових заходів (наукові виступи та їх 

обговорення поєднуються з проведенням культурних заходів – виступів творчих 

колективів ЛТЕУ та запрошених мистців). В умовах карантину наукові 

комунікаційні заходи не припинялися, частково їх проведення відбувалось в 

онлайн-форматі. Ведеться постійна робота над поглибленням 

міждисциплінарних наукових досліджень, присвячених актуальним проблемам 

розвитку економічних процесів в Україні та світі. 

 

 

Голова  

Економічної комісії НТШ       проф. Куцик П. О.  


