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ЗВІТ 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМІСІЇ  

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА 

з 1 січня по 1 грудня 2022 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 13 членів, у тому числі 3 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. Семів Сергій Романович, кандидат економічних наук, доцент, професор 

кафедри міжнародних економічних відносин ЛТЕУ (секретар комісії, дійсний 

член НТШ);  

5. Марцин Володимир Степанович, доктор економічних наук, професор;   

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

доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ;  

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

кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ; 

8. Перепьолкіна Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ЛТЕУ; 

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

декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій ЛТЕУ; 

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;  

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

кафедри міжнародних економічних відносин ЛТЕУ. 

13. Шпак Оксана Григорівна, член редакційної колегії наукового журналу 

"Право та науки". 
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Архів комісії. На сьогодні архів економічної комісії містить документи за 

2015-2022 рр. До нього входять: протоколи засідань 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/).  

 

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

наукових конференцій: 

 

1) 10 березня 2022 р. – засідання Економічної комісії в межах весняної 

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

засідань Вченої ради). На ньому заслухано 6 доповідей за участі 18 присутніх.  

Петро Куцик виголосив доповідь на тему «Вплив пандемії COVID-19 на 

зовнішньоекономічну діяльність України». Здійснюючи системний аналіз 

структурних змін у вітчизняній ЗЕД, Петро Олексійович виокремив нові глобальні 

тренди, які проявили себе внаслідок світової пандемії. Особлива увага була 

приділена перспективам розвитку вітчизняного експорту в умовах глобальної 

нестабільності, зокрема викликаної російською збройною агресією.  

На засіданні також виголосили свої доповіді Тетяна Мединська («Проблеми 

цифрової модернізації в системі податкового адміністрування України»), Мар’яна 

Миронова («Розвиток цифрової економіки у світі та в Україні: виклики та 

перспективи»), Олена Перепьолкіна («Особливості розвитку «банків без 

відділень» на вітчизняному ринку банківських послуг»), Сергій Семів 

(«Міжнародна комплементарність українського аграрного сектору»), Ірина Чуй 

(«Формування бюджету України через прямі і непрямі податки»). Матеріали 

засідання заплановано опублікувати в науковому збірнику. 

 У межах роботи засідання відбулась презентація наукового видання НТШ – 

Праці Наукового товариства імені Шевченка. Економічний збірник, том 4. 

 

2) 1-2 червня 2022 р. – міжнародна науково-практична конференція на тему 

“Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх 

правового забезпечення”, яка відбулась у межах проведення Днів науки ЛТЕУ. 

Пленарне засідання конференції, в яких взяли участь члени управи Економічної 

комісії, відбулося в актовій залі університету. Члени Економічної комісії НТШ 

взяли активну участь у роботі секційних засідань, яких усього було проведено 12. 

Для участі в конференції учасниками подано понад 250 тез.  

http://www.lute.lviv.ua/
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Відкрив науковий форум вітальним словом Заслужений діяч науки і техніки 

України, ректор, проф. Куцик П. О. Петро Олексійович наголосив на важливості 

наукових досліджень, незважаючи на військовий стан в Україні. Також ректор  

привітав присутніх зі святом науки та закликав доповідачів та учасників до 

плідної наукової дискусії. На пленарному засіданні заслухано наукову доповідь 

голови Економічної комісії професора Куцика П. О. на тему “Міграційний капітал 

у геоекономічній системі України”.  

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

політологія, філософія та культура» представив дослідження «о. Юрій Кміт – 

щирий робітник на ниві українського письменства». Члени Економічної комісії 

прийняли активну участь в роботі секційних засідань конференції. Зокрема було 

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

«Перспективи розвитку віртуального банкінгу в Україні», доц. Мединської Т. В. 

«Електронне оподаткування в умовах воєнного стану в Україні», проф. Полякової 

Ю. В. «Імідж регіонів в умовах глобалізації: сутність та підходи до формування», 

доц. Мицак О. В. «Проблеми споживчого ринку», проф. Семака Б. Б. «Маркетинг 

у період війни: ефективні підходи», доц. Семіва С. Р. «Географічні вектори 

розвитку вітчизняного експорту аграрної продукції», доц. Чуй І. Р. «Зовнішні 

запозичення в системі чинників фінансової стабільності України».  

За результатами роботи конференції було опубліковано збірник матеріалів 

наукової конференції.  

 

3) 20 жовтня 2022 року – ІІ 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 

відзначив актуальність наукового заходу в умовах воєнного стану та наголосив на 

важливості обговорення проблем фінансово-економічної сфери, обміну ідеями 

серед молодої наукової спільноти, пошук шляхів відновлення фінансово-

економічної системи України в післявоєнний період. 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 

57 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, Полтави, Мукачева, Ужгорода, 

Чернівців, Харкова, Острога, Жешова, Познані, Тарнобжега та Стамбула. 

 

  

*** 
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У рамках діяльності Львівського торговельно-економічного університету 

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

працівники цього освітнього закладу організували 3 важливі громадські та 

просвітницькі заходи та 1 нараду НТШ, а саме: 

 

1) Проведення дня скорботи і вшанування пам'яті героїв, які загинули в 

російсько-українській війні 2022 року, яке відбулося 16 червня 2022 р. в 

Актовій залі ЛТЕУ. На цьому заході свої промови виголосили Голова НТШ 

академік Роман Кушнір, дійсні члени НТШ: проф. Степан Гелей, проф. Петро 

Куцик, проф. Петро Шкраб’юк, проф. Василь Лизанчук, члени НТШ: проф. 

Полякова Ю. В., проф. Семак Б. Б., народний депутат України VIII скликання, 

громадсько-політичний діяч, проф. Оксана Юринець.      

 

2) Святковий концерт до 104-ї річниці встановлення Західноукраїнської 

Народної Республіки, який відбувся 2 листопада 2022 р. Організаторами 

урочистого заходу виступили Ректорат ЛТЕУ та Наукове товариство імені 

Шевченка.  

 

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

якого 25 листопада 2022 р. в головному корпусі ЛТЕУ було облаштовано стенд з 

інформаційними матеріалами, присвяченими сумній події в історії України, та 

запалено свічки пам’яті. 

 

4) Організаційна нарада авторів статей Збірника "НТШ: 150 років на 

службі української науки", яка відбулась 4 серпня 2022 р. о 10:00 год. в 212 ауд. 

Львівського торговельно-економічного університету (вул. Туган-Барановського, 

10, ІІ поверх). За результатами наради було визначено тематику статей дійсних 

членів НТШ Економічної комісії до Збірника "Наукове товариство ім. Шевченка: 

150 років на службі української науки", а саме: «Економічна наука у виданнях 

Наукового товариства ім. Шевченка» (проф. Степан Гелей), «Проблемні аспекти 

розвитку економіки України та напрями її модернізації на сторінках видань НТШ» 

(проф. Петро Куцик). 

 

*** 

 

Окрім того, члени Економічної комісії взяли активну участь у таких 

комунікаційних заходах: 

 

1) 10 лютого 2022 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 представники  

закладів вищої освіти та наукових установ Львівщини. У роботі заходу прийняла 
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активну участь голова Наукового товариства молодих вчених ЛТЕУ, член 

Економічної комісії доцент Перепьолкіна О. О. На зустрічі було презентовано 

ініціативу Ради молодих вчених при МОН України щодо створення та засад 

функціонування Офісу підтримки вченого, обговорено проблеми, пов’язані з 

підтримкою наукової та науково-технічної діяльності в країні, комерціалізацією та 

впровадженням/масштабуванням розробок. Окрема увага учасників зустрічі 

зосереджена на можливостях і викликах у діяльності рад молодих вчених та 

молодих вчених зокрема. 

2) 28 квітня 2022 року – засідання  круглого столу на тему "Розвиток 

економіки, підприємництва та права: виклики сьогодення", 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. 

Засідання круглого столу також транслювалось в онлайн-форматі (дистанційно в 

роботі круглого столу прийняли участь 16 учасників). 

 

*** 

 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». 

 

Видання Економічної комісії НТШ 

 
У лютому 2022 р. видано том ІV Економічного збірника Праць Наукового 

товариства ім. Шевченка. Авторами тому ІV є члени Економічної комісії (проф. 

Куцик П.О., проф. Гелей С.Д., доц. Мицак О.В., доц. Перепьолкіна О.О., проф. 

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

(доц. Боднар І.Р., доц. Бойко Р.В., проф. Котуха О.С., доц. Миронова М.І., доц. 

Олексин І.І., проф. Шевчик Б.М.), ЛНУ імені І. Франка (доц. Андрущак Є.М., 

проф. Кундицький О.О., асп. Стахович А.), Луцького національного технічного 

університету (проф. Вісин О.О., доц. Вісина Т.М., Мартинюк Я.М.), Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (проф. Фареній І.А.), 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (проф. 

Футала В.П.), Національної академії статистики, обліку та аудиту (проф. Шевчук 

В.О.). 

 

Публікації членів Економічної комісії у виданнях НТШ 

 

1. Гелей С.Д. Економічна наука у виданнях Наукового товариства імені 

Шевченка (90-ті рр. ХІХ - перша половина ХХ ст.) / С. Д. Гелей // Вісник НТШ. – 

2022. – № 66. – С. 34-41.  
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2. Гелей С.Д. Історична довідка про українського економіста, соціолога, 

теоретика та історика кооперації, дійсного члена НТШ Іллю Витановича / С. Д. 

Гелей // Вісник НТШ. – 2022. – № 66. – С. 52-55.  

3. Семак Б.Б. Науковий форум з нагоди 80-річчя професора Степана Гелея / 

Б. Б. Семак // Вісник НТШ. – 2022. – № 66. – С. 50-51.  

4. Куцик П. О. Аксіологія нооекономіки: соціокультурний вимір / П. О. 

Куцик, Б. В. Шевчик // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том LXVIII. 

Економічний збірник. – Том 4 / [ред.  кол.: П. Куцик (відповід. ред.), С. Гелей 

(заст. гол. ред.), В. Е. Ааронсон та ін.]. – Львів: НТШ, 2022. – С. 7-23. 

5. Гелей С. Д. Наукова та громадська діяльність економічної комісії у 

відродженому Науковому товаристві ім. Шевченка у Львові (1989-2021 роки) / С. 

Д. Гелей // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том LXVIII. Економічний 

збірник. – Том 4 / [ред.  кол.: П. Куцик (відповід. ред.), С. Гелей (заст. гол. ред.), В. 

Е. Ааронсон та ін.]. – Львів: НТШ, 2022. – С. 24-56. 

6. Полякова Ю.В. Проблеми розвитку міжнародного туризму в умовах 

глобальних криз / Ю. В. Полякова, Л. Антонів // Праці Наукового товариства ім. 

Шевченка. Том LXVIII. Економічний збірник. – Том 4 / [ред.  кол.: П. Куцик 

(відповід. ред.), С. Гелей (заст. гол. ред.), В. Е. Ааронсон та ін.]. – Львів: НТШ, 

2022. – С. 102-111. 

7. Перепьолкіна О.О. Сучасний стан та особливості розвитку «банків без 

відділень» на вітчизняному банківському ринку / О.О. Перепьолкіна, Є. 

Андрущак, А. Лехович // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том LXVIII. 

Економічний збірник. – Том 4 / [ред.  кол.: П. Куцик (відповід. ред.), С. Гелей 

(заст. гол. ред.), В. Е. Ааронсон та ін.]. – Львів: НТШ, 2022. – С. 197-206. 

8. Шайда О.Є. Прямі іноземні інвестиції та експорт в Україні в умовах 

глобалізації / О.Є. Шайда, Ю.В. Полякова, О.С. Котуха // Праці Наукового 

товариства ім. Шевченка. Том LXVIII. Економічний збірник. – Том 4 / [ред.  кол.: 

П. Куцик (відповід. ред.), С. Гелей (заст. гол. ред.), В. Е. Ааронсон та ін.]. – Львів: 

НТШ, 2022. – С. 207-216. 

9. Семів С. Р. Пріоритети розвитку вітчизняної зовнішньої торгівлі аграрною 

продукцією на засадах комплементарності / С. Р. Семів, К. Р. Джурик // Праці 

Наукового товариства ім. Шевченка. Том LXVIII. Економічний збірник. – Том 4 / 

[ред.  кол.: П. Куцик (відповід. ред.), С. Гелей (заст. гол. ред.), В. Е. Ааронсон та 

ін.]. – Львів: НТШ, 2022. – С. 217-229. 

10. Чуй І. Р. Грошова маса та її вплив на економіку України / І. Р. Чуй, О. В. 

Мицак // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том LXVIII. Економічний 

збірник. – Том 4 / [ред.  кол.: П. Куцик (відповід. ред.), С. Гелей (заст. гол. ред.), В. 

Е. Ааронсон та ін.]. – Львів: НТШ, 2022. – С. 230-238. 
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Найважливіші публікації членів Економічної комісії поза НТШ 

 

Монографії: 

1. Куцик П.О. Економічна системологія Г.І. Башнянина: проблеми 

становлення метаекономії як загальної теорії економічних систем / П.О. Куцик, 

Б.М. Шевчик. – Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2022. – 336 с. 

 

Статті у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях: 

1. Kutsyk P. O. Economics as Culture: Synergy of advanced Development / 

Kutsyk, P., Shevchyk, B., & Perepolkina, O. // Baltic Journal of Economic Studies, 7(5). 

2022, p. 243-249 (видання Web of Science). 

2. Куцик П.О. Особливосты застосування методу цільового калькулювання 

собівартості продукції у процесоорієнтованому виробництві / Куцик, П., 

Бачинський, В., Кузьмінська, К., & Чабанюк, О. // Financial and Credit Activity 

Problems of Theory and Practice, 2(43). 2022, p. 25-32 (видання Web of Science). 

3. Kutsyk P. O. The Social Responsibility of Distance Higher Education in the 

Pandemia of COVID-19 / Kutsyk P., Shcherbak V., Ganushchak-Yefimenko L., 

Nifatova O., Dudko P., Baula O., Volianyk O., & Yatsenko V. // International Journal of 

Advanced and Applied Sciences, 9. 2022, p. 117-124 (видання Web of Science та 

Scopus). 

4. Куцик П.О. Стратегічний контекст виходу та діяльності вітчизняних 

підприємств на зовнішніх ринках в умовах глобалізації: ключові аспекти та 

альтернативи стратегічних рішень / П.О. Куцик, О.І. Ковтун // Львівського 

торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 65, 2022. – С. 7-12.   

5. Куцик П.О. Статистичні підходи до оцінювання величини фінансових 

ресурсів страхових компаній / Куцик П. О., Сороківський В. М., Кузьма Х. В. // 

Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. № 66, 2022. – С. 5-9.   

6. Perepolkina О. Technology as the Main Component of Economic 

Decentralization / Moroz B., Khylko M., Perepolkina О., Busygin V. // Technologies. 

Proceedings of ICCET 2022. Series Smart Innovation, Systems and Technologies.  Vol. 

303. 2022. Р. 533-542 (видання Scopus). 

7. Полякова Ю.В. Вітчизняна промисловість в умовах глобалізації: 

національний та регіональний вимір / Полякова Ю. В., Рущишин Н. М. Вісник 

ЛТЕУ. 2022. Вип.66. С. 29-35. 

8. Полякова Ю.В.  Формування ділового іміджу регіонів як передумова їх 

розвитку / Полякова Ю. В., Яремко Л.А., Басій Н. Ф. Вісник ЛТЕУ. Збірник 

наукових праць.  Економічні науки. Випуск 67. 2022. С. 60-66. 

9. Полякова Ю.В.  Економіко-правові засади захисту інтелектуальної 

власності: український та європейський досвід / Полякова Ю. В., Котуха О. С., 

Олашин М. М. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : 

електронне наукове видання : збірник.  2022. № 3 (21) червень.  Київ : 

https://www.springer.com/series/8767
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Видавництво Ліра-К, 2022. С. 122-131. 

10. Полякова Ю.В.  Перспективи розвитку металургійної промисловості 

України у контексті відновлення економіки  / Полякова Ю. В., Шайда О. Є., 

Рипська Є. Ю.  Підприємництво та інновації 2022. Вип. 24. С. 28-33. 

11. Семів С. Р. Стратегічні напрями розвитку споживчої кооперації України 

у контексті глобальних економічних трендів / С. Р. Семів, П. О. Куцик // 

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

Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2022. – Вип. 33. – С. 5-15. 

12. Семів С. Р. Соціальна вразливість у координатах факторного аналізу: 

регіональна оцінка / С. Р. Семів, М. В. Бачинська, Л. К. Семів  // Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць [редакц. 

кол.: Сторонянська І. З., Шульц С. Л. та ін.]. – Львів : ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2022. – Вип. 3(155). – С. 15-20. 

 

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, участі у європейських 

програмах дистанційного навчання та стажування (проф. Куцик П.О., проф. 

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

Куцик П.О., проф. Полякова Ю.В.). Протягом звітного періоду кожен член 

економічної комісії прийняв участь у всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, а також науковці працювали над виконанням державних наукових 

тем, зокрема: «Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і 

контролю в системі управління підприємств основних галузей економіки» 

(№ держреєстрації 01111U010540), «Макроекономічні ефекти обмінного курсу 

гривні після запровадження політики таргетування інфляції (2015 р.)» 

(№ держреєстрації 0120U100396).  

 

*** 

 

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 
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наукових досліджень, присвячених актуальним проблемам розвитку економічних 

процесів в Україні та світі. 

 

Участь молодих науковців у діяльності комісії 
  

Протягом звітного періоду до роботи комісії активно долучилися молоді 

дослідники. Зокрема, молоді вчені, зокрема студенти та аспіранти, активно 

подавали свої публікації до тому 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.  

 

Стан сплати членських внесків 

 
У звітному році проведено чергову перереєстрацію членів комісії шляхом 

сплати членських внесків.  

Членські внески. У 2022 р. членські внески сплачено 11-ма особами у 

розмірі 1700 грн.  

 

 

 

Голова  

Економічної комісії НТШ       проф. Куцик П. О.  


