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ЗВІТ 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМІСІЇ  

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА 

з 1 січня по 1 грудня 2019 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 11 членів, у тому числі 2 дійсних. У 

звітний період членами комісії були: 

1. Куцик Петро Олексійович, кандидат 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, 

завідувач 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. До складу комісії прийнято 4 нових членів.  

Членські внески. У 2019 р. членські внески сплачено 10-ти особами у 

розмірі 1100 грн.  
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Архів комісії. На сьогодні архів економічної комісії містить документи за 

2015-2019 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, 

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 Семів С. Р. презентував результати власних досліджень на 

засіданні Ради НТШ (м. Львів, 25 січня 2019 р.), професор ЛТЕУ Лупак Р. Л. 

виголосив доповідь на засіданні Економічної комісії на 30-ій науковій сесії 

НТШ (м. Львів, 7 березня 2019 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. За звітний період склад Економічної комісії збільшився за 

рахунок 4-ьох нових членів, з них трьох – віком до 45 років.  

 

Науково-організаційна діяльність 

Комісія за звітний період організувала і провела чотири засідання у формі 

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

 

1) 7 березня 2019 р. – засідання Економічної комісії на 30-ій науковій сесії 

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

Вченої ради). На ньому заслухано 5 доповідей за участі 24 присутніх.  

Петро Куцик виголосив доповідь на тему «Роль міжнародного туризму у 

розвитку економічних систем: національний та глобальний виміри». 

Здійснюючи системний аналіз структурних змін на світовому ринку 

туристичних послуг. Петро Олексійович виокремив нові глобальні тренди, які у 

все більшій мірі впливатимуть на перспективну архітектуру світової 

туристичної індустрії. Особлива увага була приділена питанням взаємозв’язку 

розвитку туризму та загострення екологічних проблем, посилення овертуризму 

в окремих регіонах світу, перспективам використання сучасних інформаційних 

технологій у міжнародному туристичному бізнесі і участі України у цих 

процесах.  

На засіданні також виголосили свої доповіді Руслан Лупак 

(«Імпортозаміщення в системі економічної безпеки держави: регіональний 

аспект), Тетяна Мединська («Застосування спеціальних податкових режимів в 

http://www.lute.lviv.ua/
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аграрній сфері»), Сергій Семів «Управління соціальним капіталом у 

кооперативному секторі економіки», Оксана Шайда «Внесок української 

економічної дипломатії у реалізацію зовнішньоекономічних цілей держави в 

умовах гібридної війни». 

Матеріали засідання заплановано опублікувати в науковому збірнику. 

 

2) 28 березня 2019 р. – міжнародна наукова конференція на тему: 

“Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних 

перетворень”, яка відбулась в ЛТЕУ під егідою Економічної комісії НТШ, 

Міністерства освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти. У 

роботі цього міжнародного форуму взяли активну участь члени Економічної 

комісії НТШ (доц. Мединська Т. В., доц. Мицак О. В., доц. Перепьолкіан О. О.), 

які обговорили питання розвитку економічних систем на макро- та мікрорівнях, 

інноваційно-інвестиційні та економіко-екологічні засади функціонування 

національної економіки, проблеми фінансово-кредитної системи та обліково-

аналітичного забезпечення й оподаткування суб'єктів господарювання. 

 

3) 15-17 травня 2019 р. – наукова конференція професорсько-

викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ на тему: “Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах”. Чотири пленарні засідання 

конференції, в яких взяли участь члени управи Економічної комісії (проф. 

Куцик П. О., проф. Семак Б. Б.), відбулися в актовій залі університету. Члени 

Економічної комісії НТШ взяли активну участь у роботі 14-ти секційних 

засідань. Слід відзначити, що для участі в конференції учасниками подано 

понад 150 тез.  

Відкрив пленарне засідання голова Економічної комісії товариства, 

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 

“Сучасний стан і перспективи розвитку економіки, обліку та фінансів” 

заслухано наукову доповідь професора Куцика П. О. на тему “Формування 

професійних компетентностей фахівців з обліку і аудиту в контексті сучасних 

вимог ринку праці”. Професор Семак Б. Б. в межах другого пленарного 

засідання «Розвиток індустрії туризму та готельно-ресторанного бізнесу в 

контексті ефективного управління та застосування маркетингових 

інструментів» презентував доповідь на тему “Основні напрями отримання 

доходу від здійснення рекламної діяльності в Інтернеті”. 

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

політологія, філософія та культура» представив дослідження «До питання про 

запровадження міжнародного Дня кооперації». Члени Економічної комісії 

прийняли активну участь в секційних засіданнях конференції. Зокрема було 



4 
 

заслухано та обговорено такі актуальні доповіді: доц. Мединської Т. В. «Доходи 

місцевих бюджетів України в умовах фіскальної децентралізації», доц. Мицак 

О. В. «Система внутрішнього фінансового контролю за реалізацією завдань 

фінансового управління», доц. Перепьолкіної О. В. «Про реальний капітал та 

реальну вартість капіталу», проф. Полякової Ю. В. «Напрямки та проблеми 

формування смарт-спеціалізації економіки регіонів України», доц. Чуй І. Р. 

«Фіскальне значення доходно-прибуткових податків», доц. Шайди О. Є. 

«Актуальні проблеми економічної дипоматії України».  

За результатами роботи конференції було опубліковано збірник матеріалів 

наукової конференції.  

 

4) 19 листопада 2019 р. – засідання Економічної комісії НТШ (м. Львів, 

вул. Туган-Барановського, 10, головний корпус, зал засідань Вченої ради). На 

ньому заслухано 5 доповідей за участі 20 присутніх. Зокрема, свої доповіді 

проголосили: голова Економічної комісії проф. Петро Куцик («Пріоритети 

державної політики фінансово-інвестиційної підтримки розвитку ринку ІТ-

послуг України»), проф. Богдан Семак «Основні напрями отримання доходу від 

здійснення рекламної діяльності в Інтернеті»), доц. Олена Перпьолкіна 

(«Грошово-кредитна політика НБУ в контексті реалізації стратегії інфляційного 

таргетування»), доц. Сергій Семів («Рівень довіри в суспільстві як важливий 

чинник успішного  соціально-економічного розвитку держави») та доц. Ірина 

Чуй («Проблеми збалансування місцевих бюджетів України»). 

  

*** 

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 4 

урочисті академії, а саме: 

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

25 січня 2019 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 спрямування наукового потенціалу членів товариства 

на відродження та модерне становлення Української нації та її Державності та 

побажав всім присутнім плідної праці у 2019 році. Голова НТШ в Україні Роман 

Кушнір у своєму виступі окреслив основні напрямки роботи Президії та комісій 

НТШ у 2019 р., визначив ключові заходи товариства та пріоритети 

вдосконалення видавничої діяльності, збереження і наукового вивчення архів 

товариства, розвитку його матеріально-технічної бази.  

На засіданні присутні заслухали дві доповіді. Володимир Парубій 

виступив з доповіддю «Проблеми українського державотворення в умовах 

гібридної війни», в якій зосередився на пріоритетах та інструментах протидії 
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сучасним зовнішнім загрозам українській державності. Доповідь на тему 

«Сучасні соціально-екологічні стратегії розвитку кооперативного сектору 

економіки» виголосив секретар Економічної комісії НТШ Сергій Семів.  

 

2) Зустріч з лауреатом Нобелівської премії миру, доктором наук, 

професором Стахівим Євгеном-Зеноном Євгеновичем, яка відбулась 1 

березня 2019 р. у Львівському торговельно-економічному університеті за 

сприяння Наукового товариства ім. Шевченка. 

Почесний гість прочитав лекцію на тему «Комплексне управління 

водними ресурсами та його роль у скорочені бідності», на яку завітали члени 

Економічної комісії НТШ, студенти, а також викладачі університету. Після 

завершення лекції представники університету мали змогу отримати відповіді на 

поставленні запитання, а також безпосередньо поспілкуватися з Нобелівським 

лауреатом.  

Після лекції відбулася урочиста академія, під час якої була проведена 

церемонія присвоєння «Honoris causa» Львівського торговельно-економічного 

університету Лауреату Нобелівської премії миру 2007 року Євгену-Зенону 

Євгеновичу Стахіву. На завершення заходу відбувся святковий концерт за 

участю колективів університету: народної капели бандуристок «Галичанка» та 

народної хорової капели «Мрія». 

  

3) Презентація книги Аскольда Лозинського «Погляд на Україну. З 

Нью-Йоркського зошита», яка відбулась 11 березня 2019 р. в залі засідань 

вченої ради ЛТЕУ. Організатори заходу – Економічна комісія Наукового 

товариства ім. Т. Шевченка та ректорат університету. 

Відкрив захід голова НТШ професор Роман Кушнір, який представив 

гостя присутнім. Ректор, професор П. О. Куцик подякував гостю за візит до 

університету та вручив пам’ятні подарунки. Аскольд Лозинський подякував за 

теплу зустріч і був щиро задоволений, що на презентації та обговоренні його 

книги є присутні як науковці різних інституцій, так і студенти університету, 

яких він закликав читати та аналізувати викладені ним думки, погоджуватися чи 

не погоджуватися, але головне не бути байдужими. 

Представлення книги А. Лозинського розпочав дійсний член НТШ 

професор С. Д. Гелей, який відзначив блискучий публіцистичний стиль автора 

та активну громадську позицію, яка власне і відбита у статтях, що складають 

дану працю. В обговоренні також взяли участь: голова Секретаріату Конгресу 

української інтелігенції, к.іст.н. Володимир Іванович Парубій; завідувач 

кафедри теорії держави і права ЛТЕУ, д.політ.н, професор Ігор Ярославович 

Вдовичин; завідувач кафедри історії і політології ЛТЕУ, к.іст.н., доцент Юрій 

Володимирович Михальський; завідувач кафедри радіомовлення і телебачення 

ЛНУ імені Івана Франка, д.філол.н., професор Василь Васильович Лизанчук; 

професор Львівської національної академії мистецтв Володимир Петрович 
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Бадяк; голова історичного товариства «Літопис», доцент Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Роман Богданович 

Мелех; провідний науковий співробітник Інституту українознавства імені 

І. Крип’якевича НАН України, письменник, д.іст.н. Петро Васильович 

Шкраб’юк; секретар Економічної комісії НТШ Сергій Романович Семів. 

Аскольд Лозинський подякував доповідачам та усім присутнім, хто взяв 

участь у даному заході. Він підкреслив, що ця книга – не є комерційним 

проектом, його ціль дарувати її всім тим, хто є небайдужим до майбутнього 

України, її демократичного розвитку та економічного добробуту. Після 

завершення презентації, автор мав змогу підписати свою книгу всім бажаючим 

та поспілкуватися у неформальній обстановці. 

 

4) Урочисте відкриття пам'ятної таблиці Олені Степанів-Дашкевич, 

яке відбулось 27 червня 2019 р. у Львівському торговельно-економічному 

університеті. Місце встановлення пам’ятної таблиці обрано не випадково, 

оскільки визначна українська вчена-географ, воїн, громадська діячка Олена 

Степанів-Дашкевич упродовж 1944-1946 років працювала у ЛТЕУ. На захід 

завітали дійсні члени НТШ, представники органів державної влади, місцевого 

самоврядування, професорсько-викладацький склад й студентство університету. 

Пам’ятну таблицю встановлено на фасаді головного корпусу університету. 

Після вступного слова дійсного члена НТШ, проректора з навчально-

виховної роботи університету, професора С.Д. Гелея, відбулося урочисте 

відкриття пам'ятної таблиці за участі народного депутата України Оксани 

Юринець, заступника голови міста Львова Андрія Москаленка, завідувача 

департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації 

Любомири Мандзій та ректора університету Петра Куцика. 

Після освячення таблиці перед присутніми виступили: дійсний член 

НТШ, лауреат міжнародної премії ім. Івана Франка Олег Шаблій, дійсний член 

НТШ, керівник відділу Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН 

України Микола Литвин, дійсний член НТШ, директор Львівської обласної 

універсальної наукової бібліотеки Іван Сварник, голова секретаріату Конгресу 

української інтелігенції Володимир Парубій, народний депутат України Оксана 

Юринець, заступник голови міста Львова Андрій Москаленко, голова 

Українського товариства репресованих Петро Франко, лауреат національної 

премії ім. Т. Шевченка Ігор Калинець, учасник бойових дій, лейтенант 

Володимир Фещин, письменник Петро Шкраб'юк, вчений секретар Львівського 

відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. 

Грушевського НАН України Надія Халак та скульптор, автор пам'ятної таблиці, 

професор Василь Гурмак. 
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5) Урочиста академія, присвячена 30-річчю відродження Української 

греко-католицької церкви та 75-річчю відходу до вічності митрополита 
Андрея Шептицького, яка відбулась 13 листопада 2019 р. в Актовій залі 

Львівського торговельно-економічного університету. Організатори заходу – 

Наукове товариство ім. Т. Шевченка та ректорат університету. 

Відкрив захід дійсний член НТШ професор С. Д. Гелей, який наголосив на 

найважливіших етапах розвитку Української греко-католицької церкви, яка у 

найважчі періоди української історії стала берегинею духовності та культури. 

В урочистостях взяли участь: поет, прозаїк, учасник дисидентського руху, 

Лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка Ігор Калинець; Голова 

Секретаріату Конгресу української інтелігенції Володимир Парубій; проректор 

Українського Католицького Університету Олег Турій; Лауреат премії 

Національної академії наук України для молодих вчених Оксана Пасіцька. 

Перед учасниками виступили: Народна хорова капела «Мрія» (художній 

керівник: Василь Долішний, концертмейстер: Оксана Долішна), Народна капела 

бандуристок «Галичанка» (художній керівник: Руслана Дробот, 

концертмейстер: Мирослава Медвецька). 

 

*** 

Окрім того, члени Економічної комісії взяли активну участь у таких 

комунікаційних заходах: 

1) 14 березня 2019 р. – участь у засіданні круглого столу на тему: 

“Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього ринку України: економіко-

правові аспекти”, 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 члени Економічної комісії (доц. Мединська Т. В. та доц. Перепьолкіна 

О. О.). 

 

2) 27 березня 2019 р. – зустріч в актовій залі університету з Народним 

депутатом України VIII скликання, к. е. н, професором Оксаною Василівною 

Юринець, яка виголосила доповідь на тему: «Про перспективи євроатлантичної 

інтеграції України». 

 
3) 26-27 вересня 2019 р. – участь в урочистостях з нагоди 55-річчя 

Білоруського університету споживчої кооперації (м. Гомель, Республіка 

Білорусь). В межах роботи міжнародної конференції «Споживча кооперація 

країн пострадянського простору: стан, проблеми, перспективи розвитку» 

головою Економічної комісії НТШ проф. Куциком П. О. було презентовано 

результати дослідження членів Економічної комісії проф. Куцика П. О. та доц. 

Семіва С. Р. на тему: «Пріоритети інтеграції споживчої кооперації 

постсоціалістичних країн в європейський кооперативний рух». 
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4) 22 жовтня 2019 р. – участь у роботі круглого столу «Здобутки членів 

відновленого НТШ в Україні в царині гуманітарних наук», який проходив у 

Інформаційно-культурному центрі Андрея Шептицького Українського 

католицького університету. Модератор заходу, професор Гелей С. Д. узагальнив 

наукові досягнення членів НТШ у сфері гуманітарних наук, здобутки науково-

видавничої діяльності, охарактеризував внесок подвижників НТШ у розвиток 

української науки та окреслив виклики та перспективи розвитку товариства у 

сучасний період. 

 

*** 

 

 Члени комісії протягом звітного періоду брали участь у наукових заходах 

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

організації відзначення 30-річчя відновлення діяльності Товариства (21-22 

жовтня 2019 р.), редагує періодичний орган Світової Ради НТШ – «Вісник 

НТШ». 

 

Видання Економічної комісії НТШ 
У листопаді 2019 р. завершено роботу щодо відбору статей і формування 

тому ІІ Економічного збірника Праць Наукового товариства ім. Шевченка. 

Видання тому ІІ Економічного збірника заплановано на грудень 2019 р. 

 

Публікації членів Економічної комісії у виданнях НТШ 

1. Гелей С. Д. Микола Левитський і Галичина (до 160-річчя від 

народження) / С. Д. Гелей // Вісник НТШ. – 2019. – № 61. – С. 61-68. 

2. Семів С. Р. Сучасні соціяльні та екологічні стратегії розвитку 

кооперативного сектора економіки / С. Р. Семів // Вісник НТШ. – 2019. – № 61. 

– С. 68-73. 

 

Найважливіші публікації членів Економічної комісії поза НТШ 

Монографії: 

1. Мединська Т. В. Emergence of public development: financial and legal 

aspects / Т. В. Мединська та ін. - United Kingdom, Coventry : Agenda Publishing 

House, 2019. – 737 р. 

2. Мединська Т. В. Просторова організація бізнесу в регіонах України: 

форми та механізми регулювання: монографія у 2-х томах / Мединська Т. В. та 

ін. / НАН України. Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. 

М.І. Долішнього НАН України»; наук. ред. М.І. Мельник. – Львів, 2019. – 330 с. 

3. Мединська Т. В. Формування інституціонального середовища розвитку 

економіки України / Т. В. Мединська та ін. – Умань : Видавець “Сочінський М . 

М.”, 2019. – 277 с. 

4. Polyakova Ju. V. Strategic directions of development of ukrainian 
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construction sector enterprises / Strategic management: global trends and national 

peculiarities: multi-authored monograph / Ju. V. Polyakova, A. Mokiy, Ju. Pynda, N. 

Naumenko. - Kielce. - Poland, 2019. – 155-168 pp.  

 

Статті у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях: 

1. Куцик П. О. Диверсифікація діяльності як адаптивна стратегічна 

альтернатива для підприємства / П. О. Куцик, О. І. Ковтун // Вісник Львівського 

торговельно-економічного університету. – Львів, 2019. – Вип. 57. – С. 47-52 

(наукометрична база: Index Copernicus). 

2. Куцик П. О. Пріоритети державної політики фінансово-інвестиційної 

підтримки розвитку ринку ІТ-послуг України / П. О. Куцик, А. І. Процикевич // 

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів, 2019. – 

Вип. 57. – С. 5-12 (наукометрична база: Index Copernicus).  

3. Kutsyk P. Development of evaluation the market value of the enterprise in 

the system of accounting and analytical support / P. Kutsyk, M. Koryagin, M. Chik, S. 

Kuskova // Independent Journal of Management & Production (Special Edition 

PDATU). – Vol. 10. – No. 7. – 2019. – pp. 623-644 (наукометрична база: Web of 

Science). 

4. Мицак О. Удосконалення механізму управління фінансовими 

результатами підприємства / О. Мицак, Н. Ковтун, О. Лихач // Галицький 

економічний вісник. - 2019. - № 1(56). - С. 115-122. 

5. Мединська Т. В. Трансформація банківського сектору національної 

економіки в умовах сучасних викликів / Н. М. Рущишин, Т. В. Мединська, С. П. 

Лихна // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. – 

2019. – Вип. 27. – С. 337 - 344 (наукометрична база: Index Copernicus). 

6. Medynska T. V. The modern state of the banking products and services in 

Ukraine and its state regulation / N. M. .Ruschyshyn, T. V. Medynska, R. R. Mudra // 

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska). – 2019 

(наукометрична база: Index Copernicus). 

7. Перепьолкіна О.О. Грошово-кредитна політика НБУ в контексті 

реалізації стратегії інфляційного таргетування / Перепьолкіна О.О. // 

Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка. – 2019. – Вип. 42. – С. 144-153. 

8. Полякова Ю. В. The role of business journalism in modern international 

business / Ю. В. Полякова, О. Є. Шайда,, А. В. Степанов // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. – Вип. 33. – Серія “Економічні науки”. 

– 2019. – С. 16-18. 

9. Полякова Ю. В. Роль економічної дипломатії у переорієнтації 

зовнішньоекономічного вектора України / Ю. В. Полякова, О. Є. Шайда // 

Вісник Одеського національного університету. Економіка». – 2018.Том 23. – 

Випуск 8 (73) . – С. 29-34. 

10. Полякова Ю. В. Інтернет-комунікації у стратегіях цифровізації бізнесу 

http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.910#_blank
http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.910#_blank
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підприємств сфери послуг // Ю. В. Полякова, Ю. А. Дайновський, Л. К. 

Гліненко Л. К. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2019, т. 21, № 

92. – С. 15-20 (наукометрична база Index Copernicus). 

11. Семак Б. Б. Формування маркетингової стратегії просування 

туристичних продуктів для іноземних туристів / Б. Б. Семак // Вісник 

Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2019. 

– № 57. – С. 19-25 (наукометрична база Index Copernicus). 

12. Семів С. Р. Еволюція та стратегічні засади розвитку Міжнародного 

кооперативного альянсу / С. Р. Семів, Е. В. Якубич // Вісник ЛТЕУ. – 2019. – № 

16. – (Серія Гуманітарні науки) (наукометрична база Ulrich’s Periodicals 

Directory, Google Scholar, WorldCat). 

13. Чуй І. Р. Аналіз фіскального потенціалу доходно-прибуткових 

податків в Україні та зарубіжних країнах / І. Р. Чуй, Н. І. Власюк, К. М. Журбич 

// Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. 

О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 24. – 182 с. – С. 137-145.  

14. Чуй І. Р. Проблеми збалансування місцевих бюджетів України / Н. І. 

Власюк, І. Р. Чуй // Вісник Львівського торговельно-економічного університету 

/ [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво 

Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 58. – 

(Економічні науки). 

15. Chuy. I. R. The financial system modelling by various signs of clustering / 

I. R. Chuy, V. I. Kutsyk, T. Ya. Andreikiv // Financial and credit activity: problems of 

theory and practice. Vol 2, No 29 (2019). – Р. 315-324 (наукометрична база: Web of 

Science). 

 

Підручники, посібники: 

1. Макроекономічна теорія : навч. посібник / За ред. Башнянина Г.І., 

Перепьолкіної О.О. – 4-ге вид., перероб. і допов. – Львів : "Новий світ – 2000", 

2019. – 456 с. 

2. Міжнародні фінанси : Навчальний посібник / О. В. Мицак, І. Р. Чуй, 

Т. Я. Андрейків. – Львів, вид-во ЛТЕУ, 2019.  

3. Фінанси : Навчальний посібник : 2-ге вид. випр. та доп. / О. Г. Біла, І. Р. 

Чуй. – Львів: „Магнолія-2006”, 2019. – 390 c.  

 

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., проф. Полякова Ю. В.), виступів на міжнародних конференціях за 

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

Семів С. Р.). Протягом звітного періоду кожен член економічної комісії прийняв 
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участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також науковці 

працювали над виконанням державних наукових тем, зокрема: «Розробка 

комп'ютерних технологій перевірки знань на базі різних принципів побудови 

тестових завдань з застосуванням баз даних, Інтернет та мультимедійних 

засобів" (№ держреєстрації 0119U002321), «Наукові засади рекламної та PR-

діяльності у бізнесі» (№ держреєстрації 0118U006658), «Трансформація 

економічного розвитку за умов глобалізації» (№ держреєстрації 0118U000032), 

«Інструменти та засоби формування системи фінансового забезпечення 

розвитку галузевих систем України» (№ державної реєстрації 0116U008987), 

«Методологічні та організаційні аспекти досліджень у галузі соціальних, 

гуманітарних та природничих наук у вищому навчальному закладі» (№ 

державної реєстрації 0116U003209), «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 омолодженням 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.  

 

 

 


