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ЗВІТ 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМІСІЇ  

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА 

з 1 січня по 1 грудня 2021 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 12 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. Скриньковський Руслан Миколайович, кандидат економічних наук, 

професор, професор кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій 

Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»; 

11. 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. 
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12. Шпак Оксана Григорівна, член редакційної колегії наукового журналу 

"Право та науки". 
 

У звітному році проведено чергову перереєстрацію членів комісії шляхом 

сплати членських внесків.  

Членські внески. У 2021 р. членські внески сплачено 10-ма особами у 

розмірі 1400 грн.  

Архів комісії. На сьогодні архів економічної комісії містить документи за 

2015-2021 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/education/ekonomichna-komisija-naukovogo-tovaristva-im-

shevchenka/).  

Участь молодих науковців у діяльності комісії. Протягом звітного періоду 

до роботи комісії активно долучилися молоді дослідники. Зокрема, молоді вчені 

активно подавали свої публікації до тому 3 та 4 Економічного збірника НТШ. 

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: 

 

1) 21 травня 2021 р. – Всеукраїнська наукова конференція "Одухотворений 

інтелект – рушійна сила розвитку суспільства", приурочена до 80-річчя від 

народження дійсного члена НТШ професора Степана Гелея. 

Організатори конференції – Львівський торговельно-економічний 

університет, Наукове товариство імені Шевченка. Співорганізатори конференції – 

Львівський національний університет ім. Івана Франка, Інститут українознавства 

ім. І. Крип'якевича НАН України, Львівське відділення Інституту української 

археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України 

Відкрив конференцію ректор університету, професор Петро Олексійович 

Куцик, який привітав учасників конференції з початком роботи та професора С.Д. 

Гелея з нагоди 80-річного ювілею. З вітальним словом також виступив голова 

Наукового товариства імені Шевченка в Україні, професор, академік НАН 

http://www.lute.lviv.ua/
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України, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. 

Я. Підстригача НАН України Кушнір Роман Михайлович. 

Після виступу голови НТШ, професор Петро Куцик зачитав поздоровлення 

від імені капелана університету о. Романа Довганя, який надіслав його Степану 

Гелею поштою, так як не міг взяти безпосередню участь у конференції, оскільки 

перебуває на душпастирській службі в Іспанії. Від імені козацького руху Степана 

Гелея також привітали Мелех Роман Богданович, голова історично-краєзнавчого 

товариства «Літопис»; від імені профспілки освітян Львівської області та 

Національного університету «Львівська політехніка» – доц. Колодій Роман 

Степанович, головний отаман реєстрового козацтва у Львівській області. 

Пленарне засідання з доповіддю «Степан Гелей: особистість, творчий шлях і 

сучасність» розпочав ректор Петро Куцик. Доповіді також виголосили: Литвин 

Микола Романович, проф., завідувач відділу «Центр дослідження українсько-

польських відносин» Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; 

Шаблій Олег Іванович – проф., завідувач кафедри економічної і соціальної 

географії Львівського національного університету ім. І. Франка; Футала Василь 

Петрович, проф. кафедри історії України Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. І. Франка; Парубій Володимир Іванович, голова 

Секретаріату Конгресу української інтелігенції; Вісин Валентин Васильович, 

проф. кафедри права Луцького національного технічного університету. 

У роботі конференції прийняли участь 53 вчених у галузях історії, філософії, 

філології, географії, фізики й математики, економіки і права. Серед учасників 

конференції: 2 академіки; 31 доктори наук, професорів; 18 кандидатів наук, 

доцентів. Безпосередньо у роботі конференції в очному форматі взяли участь 42 

науковці, які представляли наукові інституції, вищі навчальні заклади України а 

Львова 

За результатами цього наукового форуму було видано збірник доповідей та 

виступів (46 статей). 

 

2) 2 червня 2021 р. – міжнародна науково-практична конференція на тему 

“Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх 

правового забезпечення”. Пленарне засідання конференції, в яких взяли участь 

члени управи Економічної комісії, відбулося в актовій залі університету і 

транслювались онлайн для понад 100 учасників. Члени Економічної комісії НТШ 

взяли активну участь у роботі 13-ти секційних засідань. Для участі в конференції 

учасниками подано понад 330 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 пленарному засіданні “Сучасні напрями розвитку 

економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” заслухано 
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наукові доповіді члені Економічної комісії – професора Куцика П. О. на тему 

“Вплив зовнішньоекономічної діяльності і міграційного капіталу на 

функціонування національної економіки” та доц. Мединської Т. М. на тему 

«Цифрова модернізація в системі податкового адміністрування: тренди та виклики 

для України».  

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

політологія, філософія та культура» представив дослідження «Львів – крупний 

центр східної торгівлі в XVI – першій половині XVII ст.». Члени Економічної 

комісії прийняли активну участь в секційних засіданнях конференції. Зокрема 

було заслухано та обговорено такі актуальні доповіді: доц. Перепьолкіної О. О. 

«Макропруденційна політика НБУ як основа забезпечення фінансової 

стабільності», проф. Полякової Ю. В. «Інноваційні засади розвитку вітчизняного 

експорту», доц. Мицак О. В. «Деякі особливості управління фінансовою 

діяльністю в умовах новітніх викликів і потрясінь», проф. Семака Б. Б. 

«Застосування електронного маркетингу підприємствами як один з ключових 

трендів здійснення маркетингової діяльності», доц. Семіва С. Р. «Методичні 

підходи до оцінки сприятливості конкурентного середовища на вітчизняному 

ринку товарів та послуг», доц. Чуй І. Р. «Формування бюджету України через 

прямі і непрямі податки», доц. Шайди О. Є. «Вплив пандемії Covid-19 на світову 

торгівлю».  

За результатами роботи конференції було опубліковано збірник матеріалів 

наукової конференції.  

 

3) 21 жовтня 2021 року – І Всеукраїнська науково-практична конференція 

здобувачів вищої освіти та молодих учених на тему «Актуальні проблеми 

розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи», яка 

відбулась на базі ЛТЕУ в режимі офлайн з одночасною трансляцією 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 95 осіб, в тому числі здобувачі вищої освіти, аспіранти та 

молоді учені  із закладів вищої освіти та наукових установ України й зарубіжжя, 

зокрема із Львова, Києва, Дніпра, Ірпеня, Івано-Франківська, Рівного, Мукачева, 

Чернівців, Харкова, Острога, Жешова, Познаня, Ченстохова, Тарнобжега та 

Талліна. 

 

4) 22 жовтня 2021 року – IV Міжнародна наукова конференція на тему 

«Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України», 
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приурочена до 400-річчя Хотинської битви 1621 року. Організатори конференції: 

Наукове товариство імені Шевченка, Львівський торговельно-економічний 

університет, Галицьке козацтво ім. Петра Сагайдачного, ВГО «Українське 

реєстрове козацтво». Співорганізатори конференції: Львівський національний 

університет ім. І. Франка, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН 

України, Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця». 

Відкрив конференцію вітальним словом, проректор з навчально-виховної 

роботи університету, професор Степан Гелей. Привітав учасників конференції 

капелан університету, отець Ігор Хомічак. На конференцію представлено 38 

доповідей, авторами яких є 48 осіб. Серед них: 17 докторів наук, професорів і 15 

кандидатів наук, доцентів. У роботі конференції взяли представники зарубіжних 

країн: д-р іст. наук, д-р екон. наук, професор Kobe Gakuin University – Окабе 

Йошіхіко (Японія); канд. іст. наук, заступник директора Південно-Східного 

наукового інституту у Перемишлі Колянчук Олександр (Польща); канд. іст. наук, 

доц. Кривонос Володимир (США); отаман Болгарського козацького товариства 

ВГО «Українське реєстрове козацтво» Найденов Валентин (Болгарія). А також – 

практичні працівники козацьких музейно-освітніх закладів: директор державного 

історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця" Буйновська Єлизавета; 

завідувач музейно-освітнім відділом  ДІАЗ «Хотинська фортеця» Позняков Денис; 

cтарший науковий співробітник ДІАЗ «Хотинська фортеця» Іваночко Альона; 

директор музею гетьмана України Івана Виговського у селі Руда, Гніздичівської 

ОТГ Ревуцький Степан; почесний громадянин Кульчиць, директор музею Петра 

Сагайдачного та Юрія Кульчицького Сидор Богдан.  

Учасники конференції представляли 15 міст України: Київ, Львів, Хотин, 

Луцьк, Запоріжжя, Вінниця, Дніпро, Черкаси, Жидачів, Дрогобич, Броди, Зборів, 

Жовква, Руда, Кульчиці. Також серед учасників 7 керівників козацьких товариств: 

Мелех Роман – голова Галицького козацтва імені Петра Сагайдачного; канд. техн. 

наук Колодій Роман – голова Львівського обласного козацького товариства ВГО 

"Українське реєстрове козацтво"; Кушнір Мар'ян – отаман Жидачівського 

козацького товариства ВГО «Українське реєстрове козацтво»; Лобур Тарас – 

отаман Зборівської козацької Січі; Когут Ганна берегиня Українського козацтва; 

д-р філософії Каляндрук Тарас – співголова Львівського обласного козацького 

товариства «Залізний кіш»; Попруженко Олег – отаман Жовківського 

міжрайонного козацького товариства. 

За результатами роботи конференції було опубліковано збірник матеріалів 

наукової конференції.  

*** 

 

У рамках діяльності Львівського торговельно-економічного університету 

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

працівники цього освітнього закладу організували 2 експозиції, а саме: 
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1) Виставка наукових праць та здобутків дійсного члена НТШ, професора 

Степана Гелея, яка відбулося 21 травня 2021 р. в Актовій залі ЛТЕУ і була 

приурочена до його 80-річчя. 

 

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

якого 26 листопада 2021 р. в головному корпусі ЛТЕУ 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: 

 

1) 19 лютого 2021 року – міжнародна науково-практична інтернет-

конференція молодих вчених і студентів на тему "Проблеми та перспективи 

розвитку бізнесу в Україні", 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. На конференцію представили тези понад 150 здобувачів вищої 

освіти та молодих вчених з 10 університетів, 2 інститутів та 11 коледжів України, 

Білорусі та Молдови; 

 
2) 7 лютого 2021 року – участь у Регіональній зустрічі Рад молодих учених 

Львівської області, яка відбулася за ініціативи Ради молодих учених при 

Міністерстві освіти та науки України. У зустрічі взяли участь 25 представників з 

18-ти закладів вищої освіти та наукових установ Львівщини. У роботі заходу 

прийняла участь голова наукового товариства молодих вчених ЛТЕУ, член 

Економічної комісії доцент Перепьолкіна О. О.  

Мета заходу – презентація діяльності Ради молодих учених при МОН 

України, презентація діяльності рад молодих учених Львівської області, а також 

обговорення можливостей та викликів у діяльності рад молодих учених та 

молодих вчених, зокрема. Підсумком зустрічі стала домовленість щодо активізації 

співпраці та спільних наукових досліджень. 

 

*** 

 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 лютому 2021 р. видано том 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., доц. Шайда 

О.Є.), викладачі ЛТЕУ (проф. Бачинський В.С., доц. Кендус О.З., проф. Шевчик 

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

Вінницького державного педагогічного університету (проф. Гальчак С.Д.), 

Інституту українознавства імені І. Крип’якевича (д.і.н. Пасіцька О.І.), КНЕУ 

(проф. Черкас Н.І., докторант Фон Розен В.), Луцького національного технічного 

університету (проф. Вісин О.О., доц. Вісина Т.М.), Національної академії 

сухопутних військ імені Петра Сагайдачного (к.е.н. Семів Г.О.), 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. Роман Зубик. Учений і громадянин : монографія / С.Д. Гелей. – 

Львів : Видавництво НТШ, 2021. – 350 с. 

 

 

Найважливіші публікації членів Економічної комісії поза НТШ 

Монографії: 

1. Medynska T.V., Rushchyshyn N.M. Stages of Formation and Development of 

the Economy of Independent Ukraine: Collective monograph [Ed. by Doctor of 

Economics Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk]. – Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, 

Germany, 2021. – Р. 26-35. 

 

Статті у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях: 

1. Kutsyk P. O. Auditor's professional skepticism: a case from Ukraine / Petro 

Kutsyk, Viktoriia Fabiianska, Iryna Babich, Svitlana Ilashchuk, Roman Voronko, 

Svitlana Savitska // Independent Journal of Management & Production (IJM&P). 2021. 

– Vol. 12 No. 3, Special Edition ISE, S&P. – P. 281-295. 

2. Kutsyk P. O. Problem aspects of application by state enterprises of 

international standards of accounting and reporting in rental operations / Serhii 

Rohoznyi, Iryna Parasii-Verhunenko, Petro Kutsyk, Olena Biriuk, Olena Kolesnikova, 

Svitlana Holovatska // Independent Journal of Management & Production (IJM&P). – 

2021. – Vol. 12 No. 6. – P. 540-559. 

3. Kutsyk P. The use of economic engineering in the context of strategic 

enterprise management / P. Kutsyk, O. Kovtun, V. Klochan, I. Klochan, N. 

Krakhmalova, O. Prokopenko // Laplage em Revista. – 2021. – № 7 (Extra-E). – Р. 427-

436. 

https://search.proquest.com/openview/9f98b4fc00872d6f9fa1e28622814e7a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031962
https://search.proquest.com/openview/9f98b4fc00872d6f9fa1e28622814e7a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031962
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=9mlcWngAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=9mlcWngAAAAJ:9pM33mqn1YgC
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=9mlcWngAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=9mlcWngAAAAJ:9pM33mqn1YgC
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4. Kutsyk P. State regulation of fixed capital reproduction in Ukraine using 

taxonomic analysis methodology / P. Kutsyk, O. Senyshyn, O. Kundytskyj, M. Zamroz, 

T. Vasyunyk // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure. 

2021. – № 434 (1). – Р. 38-51.   

5. Куцик П. О. Роль професійного судження у застосуванні єдиної моделі 

обліку оренди за МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда” / П. О. Куцик, О. В. Маркус, І. Б.  

Садовська // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. – 2021. – № 63. – С. 5-10 

6. Medynska T. Вплив деструктивних чинників на інвестиційну та 

інноваційну привабливість України / Medynska T., Lykholat S., Vinichuk M., 

Rushchyshyn N., Sapiṅski A. // Financial and Credit Activity: Problems of Theory abd 

Practice. – 2021. – № 1 (36). – P. 250-259 (Web of Science). 

7. Medynska T. The Efficiency of Financing the Regional Smart-Specialization 

Strategies’ Implementation from the EU Structural Funds / Medynska T., Storonyanska 

І., Melnyk M., Leshchukh I., Shchehlyuk S. // European Journal of Sustainable 

Development. – 2021. – № 10 (2). – P. 241-255. (Web of Science). 

8. Medynska T. Regulatory and legal component in ensuring state’s financial 

security / Medynska T., Rushchyshyn, N., Nikonenko U., Kostak Z., Ivanova R. // 

Business: Theory and Practice. – 2021. – 22(2). – P. 232–240. (Scopus). 

9. Перепьолкіна О. О. Ефективність забезпечення фінансової стабільності 

засобами макропруденційної політики НБУ // Вісник Львівського торговельно-

економічного  університету / [ред. кол.: Куцик П.О., Барна М.Ю., Семак Б.Б. та 

ін.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. – Вип. 63. (Економічні науки). – С.57-64. 

10. Полякова Ю. В. Побудова математичної моделі залежності купівельної 

спроможності та заробітної плати / Полякова Ю. В., Новосад З. // Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України. – 2021. – Вип 1(147). – С. 32-39.  

11. Полякова Ю. В. Структура та динаміка українського товарного експорту: 

регіональний вимір / Полякова Ю. В., Іщук С.О., Процевят О.С. // Регіональна 

економіка. – 2021. – №1 (99). – С. 20-28. 

12. Полякова Ю. В. Міжнародна торгівля і глобальні виклики / Полякова Ю. 

В., Яремко Л. А., Шайда О. Є. // Держава та регіони. Серія: Економіка та 

підприємництво. – 2021. – № 3 (120). – С. 13-19. 

13. Полякова Ю. В. Cтабілізаційна політика в Україні під час COVID-19 / 

Полякова Ю. В., Сокуренко С. В. // Фінанси України. – 2021. – №3. – С. 99-113.  

14. Семів С. Р. Регіональні детермінанти середовища освітньої еміграції 

населення Карпатського регіону // М.В. Бачинська, Л.К. Семів, С.Р. Семів // 

Регіональна економіка. –2021. – №1(99). – С. 29-43. 

15. Семів С.Р. Пріоритети та інструменти регулювання зовнішньої міграції 

населення Карпатського регіону України / С.Р. Семів, Я. Березівський, І. Бараняк, 

О. Мульска, У. Іванюк // Agricultural and Resource Economics. – 2021. – Vol. 7. No. 

2. – P. 160-181. (Web of Science). 

16. Чуй І. Р. Фінансова стійкість підприємств споживчої кооперації України 

в системі управління її фінансовими ресурсами / Чуй І. Р., Андрейків Т. Я., Мутян 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=9mlcWngAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=9mlcWngAAAAJ:_axFR9aDTf0C
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=9mlcWngAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=9mlcWngAAAAJ:_axFR9aDTf0C
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І. Є. // Бізнес Інформ. – 2021. – №3. – C. 162–170. 

17. Шайда О. Є. Вітчизняна металургійна галузь в умовах впливу 

глобальних чинників / Шайда О. Є., Полякова Ю. В. // Вісник Львівського 

торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2021. – Вип. 62. – С. 

55-61. 

 

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.), 

участі у європейських програмах дистанційного навчання (доц. Семів С. Р.), 

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 таргетування інфляції (2015 р.)» 

(№ держреєстрації 0120U100396), «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). 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.  


