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ЗВІТ 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМІСІЇ  

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА 

з 1 січня по 1 грудня 2018 р. 
 

Загальні відомості 

Управа комісії. У звітний  період управа комісії працювала у такому 

складі: голова – Куцик Петро Олексійович, кандидат 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 7 членів, у тому числі 1 дійсного. У 

звітний період членами комісії були: 

1. Куцик Петро Олексійович, кандидат економічних наук, професор, 

ректор Львівського торговельно-економічного університету (голова комісії); 

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. Мединська Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування;  

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

кафедри фінансів, кредиту та страхування; 

6. Перепьолкіна Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки (секретар комісії); 

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

кафедри фінансів, кредиту та страхування.  

У звітному році проведено чергову перереєстрацію членів комісії шляхом 

сплати членських внесків.  

Членські внески. У 2018 р. членські внески сплачено 6-ти особами у 

розмірі 300 грн.   

Архів комісії. На сьогодні архів економічної комісії містить документи за 

2015-2018 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, оновлений список 

членів комісії. Інформація про заходи, організовані Економічною комісією, 

частково висвітлюються на Інтернет-сайті ЛТЕУ.  

Участь молодих науковців у діяльності комісії. Протягом звітного 

періоду до роботи комісії активно долучилися молоді дослідники. Зокрема, 
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доценти ЛТЕУ Вірт М. Я. та Семів С. Р. виголосили дві доповіді на засіданні 

Економічної комісії на 29-ій науковій сесії НТШ (м. Львів, 22 лютого 2018 р.). 

 

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

наукових конференцій (з них одне у рамках Наукової сесії НТШ). 

 

1) 22 лютого 2018 р. – засідання Економічної комісії на 29-ій науковій 

сесії НТШ (м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, головний корпус, зал 

засідань Вченої ради). На ньому заслухано 4 доповіді за участі 25 присутніх.  

Петро Куцик виголосив доповідь на тему «Формування нової  

світової фінансової системи: сучасне бачення та вплив глобальної економіки». 

Здійснюючи системний аналіз структурних змін на світовому фінансовому 

ринку, Петро Олексійович виокремив нові глобальні тренди, які у все більшій 

мірі впливатиму на перспективну архітектуру світової фінансової системи. 

Особлива увага була приділена проблемам формування міжнародного ринку 

криптовалют, його позитивним та негативним аспектам розвитку, перспективам 

використання криптовалют в діяльності економічних суб’єктів України.   

Богдан Семак у своїй доповіді «Сучасний стан та проблеми економічної 

науки  в  Україні» зосередився на питаннях посилення зв’язку між науковими 

дослідженнями та їх прикладним застосуванням у практиці діяльності 

вітчизняних підприємств та державних інституцій. Особлива увага була 

приділена необхідності розширення публікацій вітчизняних вчених-економістів 

у наукових виданнях, що входять до провідних світових наукометричних баз. 

Микола Вірт виступив з доповіддю «Основні  тенденції  розвитку  оптової 

торгівлі України  за  2015-2017  роки». У доповіді було окреслено тенденції 

розвитку нових форматів торгівлі в оптовій ланці, проаналізовано активність 

західних інвесторів у сфері вітчизняної оптової торгівлі, визначено пріоритети її 

розвитку у коротко- та довгостроковій перспективі.   

Сергій Семів у своїй доповіді «Зарубіжний досвід розвитку кооперації в 

енергетичному секторі економіки» довів, що кооперативи роблять значний 

внесок у розвиток енергетичного сектора країн Заходу. Були наведені приклади 

успішної діяльності кооперативних мереж АЗС та вертикально-інтегрованих 

нафтових компаній у країнах Європи та Північної Америки. Особливий акцент 

був зроблений на позитивному досвіді масштабної участі європейських 

кооперативів у поширенні альтернативної («зеленої») енергетики і можливостях 

його адаптації в українських умовах. 

Матеріали засідання заплановано опублікувати в науковому збірнику. 

 

2) 10-11 травня 2018 р. – наукова конференція професорсько-

викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ на тему: “Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”. Чотири пленарні 
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засідання конференції, в яких взяли участь члени управи Економічної комісії, 

відбулися в актовій залі університету. Слід відзначити, що для участі в 

конференції учасниками подано понад 200 тез.  

Відкрив пленарне засідання ректор університету, професор Куцик П. О., 

який привітав учасників конференції та закликав до наукової дискусії з 

актуальних проблем національної економіки у сучасних непростих умовах її 

розвитку та інтеграції до співтовариства європейських країн. На першому 

пленарному засіданні “Сучасні проблеми трансформації економіки, обліку та 

фінансів” заслухано наукові доповіді професора Куцика П. О. на тему 

“Проблеми, пріоритети та засоби інноваційного розвитку економіки та бізнесу в 

Україні”; професора Семака Б. Б. на тему “Приватні грошові перекази з-за 

кордону − важливе джерело інвестицій в економіку України”. 

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

політологія, філософія та культура» представив дослідження «Учасник 

національної революції Віктор Вакуловський – активний діяч кооперативного 

руху на Рогатинщині». Члени Економічної комісії прийняли активну участь в 

секційних засіданнях конференції. Зокрема було заслухано та обговорено такі 

актуальні доповіді: доц. Перепьолкіної О. В. «Перспективність розміщення 

депозитів в національній валюті для домогосподарств України», доц. Чуй І. Р. 

«Роль кредитно-інвестиційної діяльності банків як джерела розвитку реальної 

економіки», доц. Мединської Т. В. «Інституційні засади використання 

податкових інструментів розвитку інноваційних форм підприємницької 

діяльності в Україні», доц. Мицак О. В. «Основні теоретико-методичні засади 

фінансового управління заборгованістю підприємств».  

За результатами роботи конференції було опубліковано збірник матеріалів 

наукової конференції.   

3) 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. – І міжнародна науково-практична 

конференція на тему «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, 

наука, практика», участь в якій взяли понад 200 науковців та практиків сфери 

туризму з різних куточків України, а також Польщі, Грузії, Азербайджану, 

Молдови та Латвії.  

Відкрив науковий захід ректор університету, професор Куцик П. О. У 

виступі Петро Олексійович привітав учасників у стінах одного з найстаріших 

торговельно-економічних закладів вищої освіти у Європі та закликав  до 

активної наукової дискусії й обговорення актуальних теоретичних і практичних 

проблем сфери туризму. Проф. Куцик П. О. виголосив доповідь «Фактори 

розвитку міжнародного туризму в умовах глобальної економіки». Проректор з 

наукової роботи університету, професор Семак Б. Б. виступив модератором 

пленарного засідання «Світова практика сталого розвитку туризму: тенденції та 

перспективи», а також представив присутнім доповідь «Просування 

туристичних послуг як ключовий маркетинговий інструмент стимулювання 

попиту на них».  
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Наукова дискусія на секційних засіданнях конференції відбулася за 

такими тематичними напрямами: розвиток туризму та туристичних дестинацій 

України: маркетингові, управлінські, фінансово-економічні та нормативно-

правові аспекти; туристичні тренди: інновації та інноваційні технології; світова 

практика сталого розвитку туризму: тенденції та перспективи; мережа знань в 

туризмі: партнерство освіти, науки та практики; застосування цифрових 

технологій в туризмі. За результатами конференції видано збірник тез доповідей 

учасників конференції, який містить 104 наукові публікації від 159 авторів. 

 

*** 

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 

урочисту академію, а саме: 

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

24 січня 2018 р. в залі засідань вченої ради університету. На засіданні 

обговорено: проблеми і напрями модернізації національної економіки України 

(доповідач: ректор університету, проф.  Петро Куцик); про основні напрямки 

роботи Президії та комісій НТШ у 2018 р. (доповідачі: Роман Кушнір, Степан 

Гелей); про відзначення 100-річчя встановлення Західно-української 

державності у 2018 р. (доповідач: проректор університету, професор Степан 

Гелей). 

2) Урочиста академія з нагоди 100-річчя проголошення Західно-

Української Народної Республіки, яка відбулась 14 листопада 2018 р. в 

актовій залі університету, на яку завітали студенти, викладачі та гості. Відкрив 

урочисту академію вступним словом проректор з навчально-виховної роботи 

університету, проф. Гелей С. Д. У виступі Степан Дмитрович відзначив: 

«Галичани вперше за 600 років здобули Українську державу. Держава 

проіснувала всього 257 днів, проте заклала підвалини західноукраїнського 

державотворення. Досягнення ЗУНР за 8 місяців свого існування: розвиток 

парламентаризму; проект Конституції; закон про громадянство, про мову, про 8-

годинний день, про розв'язання аграрного питання тощо. Що залежало від 

галичан? Недобра звичка – зволікати. Ніхто із політиків ані над Дніпром, ані 

над Дністром не могли собі чітко уявити українських державних інтересів. 

Різними були погляди на розвиток подій у В. Винниченка і М. Грушевського та 

у Є. Коновальця і С. Петлюри».  

Далі Гелей С. Д. запросив до слова Першого заступника голови Львівської 

обласної Ради Андрія Васильовича Білоуса, який привітав колектив із 

знаменною подією. Голова НТШ, академік Роман Михайлович Кушнір вручив 

грамоти дійсним членам НТШ.  

Далі проректор з навчально-виховної роботи проф. Гелей С. Д. запросив 

на сцену випускницю університету 1946 р., викладача кафедри бухгалтерського 
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обліку Ірину Михайлівну Бенько-Шуль та відомого громадського діяча, голову 

Львівського товариства політичних зв'язків і репресованих Петра Франка. 

Ректор університету проф. П. О.  Куцик вручив І. Бенько-Шуль та П. Франку 

пам'ятні відзнаки університету, а студенти – букети квітів. 

Доповідь на тему «Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923): 

уроки державотворення» виголосив дійсний член НТШ, професор Микола 

Литвин. 

Піснею Михайла Гайворонського «Коли ми вмирали» розпочав концертну 

програму колектив університету, лауреат міжнародних та національних 

конкурсів хорової музики народна хорова капела «Мрія» (художній керівник та 

головний диригент: Василь Долішній). Зворушливо звучали пісні «Витай 

Царице Ангелів» та «Ой, бандуре, бандуристе» у виконанні колективу 

університету, лауреата міжнародних та національних конкурсів ансамбль 

бандуристок «Галичанки» (художній керівник: Руслана Дробот, 

концертмейстер: Мирослава Медвецька). Всіх присутніх зачарував своїм співом 

Лауреат міжнародного конкурсу вокалістів Орест Цимбала, який виконав пісні 

«Смерекова хата» та «Не забудь». Студентки університету прочитали вірші «І 

доборолись, відгриміли», «Пророцтво сімнадцятого року» і «Пригадаймо, 

золотіла тиха осінь». Звучали пісні «Україно, матінко моя» і «Музика рідного 

дому» у виконанні студента Львівського національного університету ім. Івана 

Франка – Миколи Стахури. 

Народний чоловічий вокальний ансамбль «Передзвін» (художній 

керівник: Василь Долішній), вразив своїм високим виконавським мистецтвом. 

Він виконав українські народні пісні: «Ой, у лісі, на полянці», «Гей соколи», 

«Гей степами, темними ярами», «Лента за лентою». Завершилася урочиста 

академія, виступом Народної хорової капели «Мрія», у виконанні якої 

прозвучали твори доби національно-визвольних змагань українського народу. 

 

*** 

Окрім того, члени Економічної комісії взяли активну участь у таких 

комунікаційних заходах: 

1) 19-23 вересня 2018 р. – представлення на Форумі видавців “25 Book 

Forum” наукових праць членів Економічної комісії в межах роботи стенду 

ЛТЕУ за сприяння Укркоопспілки та медіа-холдінгу «COOP-Media». Зокрема 

було презентовано монографії, підручники, навчальні посібники та фахові 

збірники наукових праць з економіки, підприємництва та торгівлі, видані в 

2017-2018 рр. 

2) 25 квітня 2018 р. – відбулася зустріч з українським правозахисником 

М. Мариновичем (м. Львів), журналістом С. Лащенком, політологом 

Ю. Осикою та волонтером О. Аршиновою (м. Ізмаїл Одеської області). Під час 

зустрічі члени Економічної комісії взяли участь в обговоренні питання 

формування і розвитку волонтерського руху в Україні та його значення для 
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зміцнення суверенітету й державності. Також присутні мали можливість 

поспілкуватися про внутрішнє політичне становище у Одеській області, вплив 

зовнішніх чинників на ситуацію в регіоні.  

   

*** 

 Члени комісії протягом звітного періоду брали участь у наукових заходах 

Товариства: проф. Гелей С. Д. є членом Президії НТШ, активно долучився до 

організації відзначення 145-річчя Товариства 11-13 жовтня 2018 р., редагує 

періодичний орган Світової Ради НТШ – «Вісник НТШ». 

 

Видання Економічної комісії НТШ 

Протягом звітного року велась робота щодо відбору статей і формування 

тому ІІ Економічного збірника Праць Наукового товариства ім. Шевченка. 

Видання тому ІІ Економічного збірника заплановано на І півріччя 2019 р. 

 

Публікації членів Економічної комісії у виданнях НТШ 
Гелей С. Д. Василь Кучабський про становлення Західноукраїнської 

державності в 1918-1919 роках / С. Д. Гелей // Вісник НТШ. – Львів, 2018. – Ч. 

59. – С. 54-62. 

Куцик П. О. Проблемі аспекти розвитку економіки України та напрями її 

модернізації / П. О. Куцик // Вісник НТШ. – 2018. – № 59. – С. 20-27. 

 

Найважливіші публікації членів Економічної комісії поза НТШ 

Монографії: 
Куцик П. О. International economic relations and prospects for national 

development: contemporary challenges and solutions : monograph / П. О. Куцик та 

ін. – Daugavpils : Daugava Print, 2018 . – С.269-286 

Мединська Т. В. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва 

в Україні : [колективна монографія] / [за заг. редакцією д.е.н. професора О. О. 

Непочатенко]. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – 272 с. 

Мединська Т. В. Взаємодія банків та інших фінансових установ з 

підприємствами: теорія, методика і практична реальність : монографія / за заг. 

ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. – Дніпро: Пороги, 2018. – 460 с. 

Мединська Т. В. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen 

Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der 

Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 

Bänden, B. 1. – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. – 470 p. 

Мединська Т. В. Structural transformations and problems of information 

economy formation : Collective monograph. – Ascona Publishing, New York, USA, 

2018. – 292 p. 

Мединська Т. В. Теоретико-методологічні аспекти підвищення 

конкурентоспроможності прикордонного регіону : колективна монографія / Т. 
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В. Мединська та ін. – Одеса: Атлант, 2018. – 243 с. 

Семак Б. Б. Державне регулювання процентних ставок грошового ринку / 

Б. Б. Семак, Г.І. Башнянин, О.Ю. Носов, У.В. Пелех, М.А. Кальницька : 

монографія. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 190 с. 

 

Статті у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях: 

Куцик П. О. Інноваційна складова  стратегічного набору підприємства  / 

П. О. Куцик, О. І. Ковтун // Фінансово-кредитна  діяльність: проблеми теорії та 

практики. – 2018. – № 27 (Том 4). (видання наукометричної бази Web оf 

Science). 

Куцик П. О. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень / П. 

О. Куцик, О. А. Полянська // Бізнес Інформ : науковий журнал. – 2018. – № 8. – 

С. 124-129. (видання наукометричної бази Index Copernicus). 

Перепьолкіна О. О. Монетарна політика НБУ та її вплив на розміщення 

заощаджень домогосподарств / О. О. Перепьолкіна // Науковий журнал «Бізнес 

Інформ». – 2018. – №3. – С. 309-315. (видання наукометричної бази Index 

Copernicus). 

 

Підручники, посібники: 

Семак Б. Б. Маркетинг послуг: навчальний посібник. / Б.Б. Семак, Л.О. 

Іванова, О.М. Вовчанська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 507 с.  

 

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 (доц. Мединська 

Т. В.), виступів на міжнародних конференціях за кордоном (проф. Куцик П. О., 

проф. Семак Б. Б.). Протягом звітного періоду кожен член економічної комісії 

прийняв участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також 

науковці працювали над виконання державних наукових тем, зокрема 

"Стратегічні пріоритети та інструменти державної політики розвитку 

небанківського інституційного інвестування в Україні" (номер державної 

реєстрації 0118U000024), "Інструменти за засоби формування фінансового 

забезпечення розвитку галузевих систем України" (номер державної реєстрації 

0116U008987), "Теоретико-методологічні та прикладні засади соціально-

економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах 

глобалізації" (номер державної реєстрації 0116U003210), "Структурні 

трансформації економіки України: макро-, мезо- й мікрорівні" (номер державної 

реєстрації 0115U005679), " Фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного 

сектору України " (номер державної реєстрації 01114U006058), "Стратегічні 

орієнтири модернізації економіки України та її регіонів" (номер державної 

реєстрації 0114U001554), "Удосконалення методології та організації обліку, 
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аналізу і контролю в системі управління підприємств основних галузей 

економіки" (номер державної реєстрації 01111U010540), " Інтегровані системи 

обліку в корпоративному управлінні: концепції, методологія, організація " 

(01111U010539). 

 

*** 

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). 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.  

 

 

 


