


Наукова робота професорсько-викладацького складу та аспірантів Університету здійснювалася 

у відповідності з перспективним планом наукової діяльності на 2012-2022 рр. та програмами 

розвитку наукових шкіл, що функціонують у структурних підрозділах Університету (Інститут 

економіки та фінансів, факультети: міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій; товарознавства, управління та сфери обслуговування; юридичний).  

Основні результати наукової роботи за звітний період є такими: 

1) захищено 10 докторських дисертацій:  

‒ на раді Д 35.840.01 (спеціальності: “Економіка та управління національним 

господарством” і “Економіка та управління підприємствами”) захищено 10 дисертацій: 

 за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством: 

Г. А. Заячковська на тему: “Маркетингове забезпечення розвитку в’їзного туризму в Україні: 

теорія та методологія”, Н. М. Попадинець на тему: “Теоретико-методологічні засади 

державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів”, О. І. Дацко на 

тему: “Забезпечення економічної безпеки України: соціально-гуманітарний вимір”, 

І. Ю. Ружицький на тему: “Інституційне регулювання економічної безпеки України: теорія, 

методологія, практика” та О. Ю. Акименко на тему: “Механізм регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності промислового виробництва України”; 

 за спеціальністю 08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності): О. Г. Яворська на тему: “Теоретико-методологічні основи управління 

інтелектуальним капіталом підприємств туристичної інфраструктури”; 

 1 дисертаційна робота захищена нашим викладачем: 

 за спеціальністю 08.00.03 економіка та управління національним господарством: 

Н. М. Рущишин на тему: “Реалізація потенціалу банківської системи в забезпеченні 

структурного реформування економіки України”; 

 2 дисертаційні роботи захищені нашими докторантами: 

 за спеціальністю 08.00.03 економіка та управління національним господарством: 

В. О. Ганський на тему: “Теоретико-методологічні основи управління ресурсами спадщини в 

системі національної економіки” та О. П. Мульска на тему: “Механізми управління 

міграційними процесами в системі державного регулювання розвитку національної економіки”; 

 за спеціальністю 08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) Р. Я. Баран на тему: “Формування системи інтернет маркетингу 

підприємств туризму в умовах розвитку цифрових комунікацій”. 

2) студентами Університету отримано дев’ятнадцять дипломів І, ІІ та ІІІ ступеня за 

перемогу на Всеукраїнських студентських конкурсах наукових, дипломних робіт, що засвідчує 

вдосконалення стилю та поліпшення організації студентської наукової роботи, підвищення її 



результативності; 

3) студентка Університету спеціальності “Готельно-ресторанна справа” Тетяна Манич 

стала Лауреатом обласної премії імені В’ячеслава Чорновола та нагороджена Дипломом 

Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради за активну життєву та громадську 

позицію, особистий внесок у розвиток і утвердження вітчизняної науки, сприяння суспільному 

прогресу, соціально-економічним перетворенням в Україні та світі; 

4) відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації 

М. З. Козицького від 10 листопада 2021 року № 1121/0/5-21 “Про призначення обласних премій 

для працівників наукових установ та закладів вищої освіти у 2021 році”, обласну премію для 

працівників наукових установ та закладів вищої освіти вручено к.е.н., професору, професору 

кафедри економіки В. І. Куцик; 

5) у підвищенні кваліфікації за кордоном прийняли участь дев’ять викладачів 

Університету, серед яких: д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту О. О. Трут в 

Державному вищому навчальному закладі Республіки Польща – Духовній Академії 

Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (м. Варшава, Республіка Польща); 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту Н. Є. Кудла в Краківській філії Центру 

сільськогосподарського дорадництва у Брвінові (м. Краків, Республіка Польща); д.е.н., 

професор, професор кафедри економіки Р. Л. Лупак в Університеті економіки в Бидгощі 

(м. Бидгощ, Республіка Польща); д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, економічної 

безпеки, банківської справи та страхового бізнесу О. І. Копилюк, д.е.н., доцент, професор кафедри 

фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Н. М. Рущишин, д.е.н., 

професор, завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Р. М. Воронко, д.е.н., 

професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи І. М. Мельник та к.е.н., 

доцент, доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу 

О. М. Музичка у Гуманітарно-економічному університеті, Науково-освітньому консорціумі 

(м. Кельце, Республіка Польща) та д.е.н., доцент, професор кафедри економіки Б. М. Шевчик в 

Університеті фінансів, страхування, бізнесу (м. Софія, Болгарія). 

6) налагоджено регулярне та оперативне розміщення на інтернет-сторінці Університету 

матеріалів про наукові здобутки вчених, діяльність наукових шкіл та проведені наукові заходи. 

Водночас потребують більшої уваги та вирішення такі проблеми: 

 попри позитивну тенденцію  збільшення кількості опублікованих монографій та наукових 

статей іноземними мовами, кількість виступів на зарубіжних конференціях і опублікованих тез 

науковцями Університету іноземними мовами залишається незначною;  



 рівень міжкафедральної та міжфакультетської наукової співпраці в Університеті  є 

недостатнім, що суттєво звужує фокус наукових досліджень та обмежує його рамками окремих 

спеціальностей;   

 завідувачам кафедр необхідно приділяти більше уваги контролю за своєчасним 

відображенням наукових досягнень та здобутків викладачів, аспірантів і студентів на сайтах 

кафедр; 

 попри очевидне збільшення кількості наукових публікацій у виданнях Scopus і Web of 

Science, при оцінці наукового доробку вчених Університету не завжди враховується показник 

цитування цих публікацій, котрий є пріоритетним у академічному середовищі розвинутих країн; 

 окремі науковці не завжди коректно відображають свої реквізити та реквізити Університету 

у публікаціях іноземними мовами, що призводить до плутанини при оцінці їх наукового доробку 

у реєстрах авторів міжнародних наукометричних баз. 

 



РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Наукові дослідження вчених Університету в основному зосереджувалися навколо 

виконання науково-дослідних робіт згідно перспективних планів діяльності кафедр та/або 

рамках діяльності діючих наукових шкіл. 

 

1.1. Тематика науково-дослідних робіт 

У 2021 році вченими Університету виконувалося 23 науково-дослідні теми. Даний 

показник у 2017 р. становив 39 тем, 2018 р. – 39, 2019 р. ‒ 32, а в 2020 р. ‒ 30 (рис. 1.1). У 

2021 році кількість тем з державною реєстрацією, котрі виконувались вченими Університету 

зменшилася. Виконанням науково-дослідних робіт з державною реєстрацією у 2021 році було 

охоплено більше половини кафедр Університету. 

 

 
 

Рис. 1.1. Кількість виконуваних науково-дослідних тем 

викладачами кафедр Університету в 2012-2021 рр. 

 

Тематика науково-дослідних робіт (тем) з державною реєстрацією, що виконувались у 

Львівському торговельно-економічному університеті у 2021 році подана у табл. 1.1. 



Таблиця 1.1 

Інформація про науково-дослідні роботи (теми) з державною реєстрацією, що 

виконувались у Львівському торговельно-економічному університеті в 2021 році 

№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи 

(теми) 
Керівник 

Державний 

реєстраційний 

номер (для 

державних) 

За результатами виконання роботи (теми) у звітному році 

(вказати кількість): 

опубліковано 

монографій 

опубліковано 

статей у 

загально- 

українських 

журналах 

опубліковано  

статей у  

зарубіжних  

журналах 

захищено 

дисертацій 

д
о
к
то

р
сь

к
і 

к
ан

д
и

д
ат

сь
к
і 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1.  

Політика імпортозаміщення в 

стратегії зміцнення 

конкурентоспроможності 

економіки України на засадах 

інформаційно-технологічної 

модернізації 

Лупак Р. Л. 0120U103733 1 6 6 ‒ 1 

2.  Трансформація економічного 

розвитку за умов глобалізації 
Шевчик Б. М. 0118U000032 ‒ 5 ‒ ‒ 1 

3.  

Організаційно-економічний 

механізм управління ефективністю 

діяльності інтегрованих 

корпоративних систем 

Куцик В. І. 0118U000028 2 1 4 ‒ 1 

4.  

Обліково-аналітичне та 

контрольне забезпечення 

стратегічного управління 

суб'єктами господарювання в 

умовах євроінтеграції 

Воронко Р. М. 0120U002157 ‒ 1 1 ‒ 2 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.  
Облік, аналіз і контроль в 

кооперативних системах: теорія, 

методологія 

Бачинський В. І. 01111U010542 ‒ ‒ 1 ‒ ‒ 

6.  

Удосконалення методології та 

організації обліку, аналізу і 

контролю в системі управління 

підприємств основних галузей 

економіки 

Куцик П. О. 01111U010540 1 4 6 ‒ ‒ 

7.  

Моделювання національної 

системи обліку і контролю в 

умовах використання 

міжнародних стандартів 

фінансової звітності 

Головацька С. І. 01111U010544 ‒ 1 2 ‒ ‒ 

8.  

Фінансові та організаційні 

механізми забезпечення 

інноваційно-інвестиційного 

розвитку економіки України 

Копилюк О. І. 0118U000023 

2 монографії, 

1 (підрозділ 

колективної 

монографії) 

30 14 ‒ 1 

9.  

Стратегічні пріоритети та інструменти 

державної політики розвитку 

небанківського інституційного 

інвестування в Україні* 

Черкасова С. В. 0118U000024 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

10.  

Наукові напрями поліпшення 

якості, споживних властивостей і 

зберігання жировмісних 

харчових продуктів  

Лозова Т. М., 

Решетило Л. І 

0121U113028 

 
‒ 2 1 ‒ ‒ 

11.  
Дослідження та розробка 

властивостей, асортименту та якості 

інноваційних непродовольчих товарів 

Пелик Л. В. 0117U001582 1 2 ‒ ‒ 1 

12.  
Формування властивостей та 

якості полімерних пакувальних 

плівок спеціального призначення 

Доманцевич Н. І. 012U113083 ‒ 1 1 ‒ ‒ 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

13.  

Напрями підвищення 

ефективності товарознавчо-

експертнної діяльності у судовій 

практиці 

Попович Н. І. 0119U103720 ‒ 2 ‒ ‒ ‒ 

14.  
Наукове обгрунтування проблем 

безпечності, якості та 

збереженості харчових продуктів 

Бодак М. П., 

Гирка О. І. 
0121U113176 ‒ 1 ‒ ‒ ‒ 

15.  
Наукове обгрунтування проблем 

технічного регулювання 

харчових продуктів в Україні 

Шестопал Г. С. 0121U113960 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

16.  

Розроблення удосконалених 

технологій харчової продукції 

нового асортименту та 

інноваційного обладнання 

Ощипок І. М. 01184000026 ‒ 20 1 ‒ ‒ 

17.  
Інституційно-інформаційний 

механізм стратегічного розвитку 

індустрії гостинності 

Мізюк Б. М. 0117U002091 ‒ 3 ‒ ‒ 1 

18.  

Формування теоретико-

методологічного забезпечення 

розвитку і функціонування 

туристичної галузі України в 

умовах євроінтеграції 

Барна М. Ю. 0117U002092 ‒ 5 2 1 ‒ 

19.  
Формування сучасних систем  

результативного управління 

організаціями 

Трут О. О. 0118U000025 ‒ 11 ‒ ‒ 2 

20.  

Макроекономічні ефекти 

обмінного курсу гривні після 

запровадження політики 

таргетування інфляції (2015 р.) 

Шевчук В. О. 0120U100396 ‒ 1 1 ‒ ‒ 

21.  Наукові засади рекламної та PR-

діяльності 
Басій Н. Ф. 0118U006658 ‒ 9 ‒ ‒ ‒ 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

22.  

Розробка комп’ютерних 

технологій перевірки знань на 

базі різних принципів побудови 

тестових завдань з застосуванням 

баз даних, Інтернет та 

мультимедійних засобів 

Костенко А. В 0119U002321 2 5 ‒ ‒ ‒ 

23.  Правова держава: теоретико-

історична традиція і новації 
Медвідь А. Б. 0118U000034 2 8 2 ‒ 1 

 
 



За результатами виконання НДР у 2021 році: 

а) опубліковано 209 наукових статей у загальноукраїнських журналах і 61 – у 

зарубіжних виданнях; 

б) матеріали наукових досліджень використовувалися при підготовці засідань 

круглих столів, а також підготовці лекцій та проведенні практичних і семінарських занять;  

в) за тематикою науково-дослідних робіт Університету у 2021 р. захищено 

21 дисертаційну роботу, з них: 

 10 докторських дисертацій (Г. А. Заячковська, Н. М. Попадинець, О. І. Дацко, 

О. Г. Яворська, В. О. Ганський, Н. М. Рущишин, І. Ю. Ружицький, О. Ю. Акименко, Р. Я. Баран, 

О. П. Мульска); 

 11 кандидатських дисертацій (Н. Л. Вовчик, О. В. Герега, Б. О. Бутко, Н. А. Антошкова, 

С. В. Леськова, І. С. Іщенко, М. П. Стефаник, І. Ф. Ланиця, С. С. Кость, К. П. Ляшук, 

М. О. Кралюк); 

 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії (Т. Ф. Штець, 

О. Ю. Бурдик, Я. Я. Шпарик, М. Є. Панько, Н. В. Василечко, М. І. Злидник, В. В. Поліщуком). 

Необхідно продовжити роботу над тим, щоб виконання кожного етапу досліджень 

та завершення науково-дослідних робіт не лише документувалося відповідним чином, але 

й отримувало належний академічний резонанс і завершувалося підготовкою колективних 

монографій. Також доречно організовувати загальноуніверситетські презентації та 

обговорення завершених НДР, із запрошенням вчених інших вузів та академічних установ 

Західного наукового центру НАН України.  

Послідовне виконання власних НДР, що відбивають профіль кафедри, повинно 

сприяти розвитку наукових шкіл і слугувати елементом інтеграції наукової та педагогічної 

діяльності. Також необхідно знайти оптимальний баланс між участю окремих вчених у 

кафедральних дослідженнях та роботах на замовлення сторонніх академічних і 

неакадемічних установ. Попри існуючі можливості, поки що немає вагомих прикладів 

подібної співпраці в рамках навчально-методичного комплексу “Економосвіта”, до якого 

входить Університет, що важливо з погляду тіснішої інтеграції наукових досліджень та 

навчального процесу. 

 

1.2. Розвиток наукових шкіл 

У 2021 році в Університеті тривав процес організаційного зміцнення існуючих 

наукових шкіл (табл. 1.2.).  



Таблиця 1.2 

Інформація про діяльність наукових шкіл Львівського торговельно-економічного університету в 2021 році 

№ 

з/п 
Назва школи Керівник школи 

Учасники (послідовники) наукової 

школи (прізвища, ініціали) 

Початок 

діяльності 

школи 
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За результатами діяльності наукової 

школи у звітному році (вказати 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Економічні проблеми 

розвитку сфери торгівлі 
Міценко Н. Г. 

Куцик В. І., Лупак Р. Л., 

Воронко О. С., Градюк Н. М. 
2000 р. 3 4/3 – 1 

2. 

Методологія і організація 

обліку, аналізу та 

контролю діяльності 

суб’єктів господарювання 

Воронко Р. М. 
Редченко К. І., Бойко Р. В., 

Герасименко Т. О. 
2001 – 1/1 – 2 

3. 

Удосконалення 

методології та організації 

обліку, аналізу і контролю 

в системі управління 

підприємств основних 

галузей економіки 

Куцик П. О. 

Бачинський В. І., Медвідь Л. Г., 

Чабанюк О. М., Марценюк Р. М., 

Головацька С. І., Чік М. Ю., 

Макарук Ф. Ф., Костів М. А., 

Лобода Н. О., Шумило Р. Р., 

Канак Й. В. 

2010 – 4/6 – – 

4. 

Організаційно-економічні 

засади функціонування 

банків України в умовах 

євроінтеграції 

Копилюк О. І. Викладачі та аспіранти кафедри 2008 

2 монографії, 
1 підрозділ 
колективної 
монографії 

‒/‒ ‒ 1 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Управління фінансами Васильців Т. Г. 

Черкасова С. В., Мицак О. В., 

Власюк Н. І., Мединська Т. В., 

Чуй І. Р., Андрейків Т. Я. 

2001 1 24/‒ ‒ ‒ 

6. 

Забезпечення фінансово-

економічної безпеки 

соціально-економічних 

систем 

Васильців Т. Г. Мицак О. В., Чуй І. Р. 2016 ‒ 4/2 ‒ ‒ 

7. 

Наукові засади 

формування споживних 

властивостей, поліпшення 

якості та зберігання 

жировмісних 

кондитерських виробів з 

антиоксидантними 

властивостями 

Лозова Т. М. 
Давидович О. Я., Бодак М. П., 

Ковальчук Х. І. 
2009 ‒ 6/1 ‒ ‒ 

8. 

Розробка теоретичних 

основ формування 

асортименту і якості 

інноваційних 

багатокомпонентних 

матеріалів 

Пелик Л. В. 

Пелех Ю. А., Мороз Л. О., 

Бучківська У. Б., Кириченко О. В., 

Остапчук О. В. 
2010 1 2/‒ ‒ 1 

9. 

Проблеми організації 

торгівлі і комерційного 

бізнесу 

Міщук І. П. 

Антонюк Я. М., Демидчук Л. Б., 

Олексин І. І., Середа С. А., 

Шалева О. І., Шиндировський І. М. 

та ін. 

1965 ‒ 4/‒ ‒ ‒ 

10. 

Сучасний менеджмент 

результативності 

вітчизняних організацій 

Трут О. О. 
Кудла Н. Є, Колянко О. В., 

Фединець Н. І., Лящук К. П. 
2019 ‒ 6/‒ ‒ 2 

11. 

Формування механізмів 

управління креативним та 

інвестиційним розвитком 

інфраструктури 

економічної системи 

Свидрук І. І. Леськова С. В., Батьковець Н. О. 2019 ‒ 5/‒ ‒ ‒ 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. 

Дослідження сорбційних 

властивостей 

закарпатських цеолітів 

стосовно токсичних важких 

металів та хлорорганічних 

речовин з метою 

використання цих 

природних наноматеріалів 

в аналізі продовольчих та 

непродовольчих товарів 

Василечко В. О. Василечко В. О. 2017 ‒ 1/4 ‒ ‒ 

13. 

Дослідження нових 

напрямків створення 

сучасних харчових 

продуктів та 

удосконалення 

устаткування 

Ощипок І. М. 
Петришин Н. З, Заверуха О. М., 

Давидович О. Я., Хінальська Т. Р. 
2014 ‒ 14/1 ‒ ‒ 

14. 

Проблеми платіжного 

балансу в залежній 

економіці 

Шевчук В. О. Черкас Н., Чех М. 2006 9 1/1 − − 

   



РОЗДІЛ 2. РОБОТА АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ 

Робота з аспірантами і докторантами – це один з найбільш об’єктивних показників 

організації наукової роботи, академічного рівня досягнутих результатів, але насамперед – 

якості навчального процесу, оскільки є його логічним продовженням. 

2.1. Аспіранти і докторанти  

У звітному році контингент аспірантів та здобувачів в Університеті залишився 

незмінним. Станом на 31.12.2021 р. в Університеті здобувають ступінь доктора філософії 

27 аспірантів. Порівняно з 2020 р. в 2021 р. їх кількість залишилася незмінною. 
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Рис. 2.1. Загальна кількість аспірантів і здобувачів Університету за 2019-2021 рр. 

 

Підсумкові результати наукової роботи аспірантів під керівництвом викладачів 

Університету за 2021 рік подано у додатку Б (табл. Б.1). 

 

2.2. Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій 

Важливе значення для подальшого розвитку наукової діяльності в Університеті та 

підвищення ефективності роботи аспірантури/докторантури мало функціонування трьох 

спеціалізованих вчених рад: 

 Д 35.840.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата 

наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 

 К 35.840.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук за спеціальністю 08.00.09 ‒ бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності); 



 

 К 35.840.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук за спеціальностями 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів і 

05.18.15 товарознавство харчових продуктів. 

У 2021 р. в Університеті діяли спеціалізовані разові вчені ради: 

 ДФ 35.840.002 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктор 

філософії за спеціальністю 051 – економіка; 

 ДФ 35.840.003 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктор 

філософії за спеціальністю 071 – облік і оподаткування. 

 ДФ 35.840.004 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктор 

філософії за спеціальністю 051 – економіка; 

 ДФ 35.840.005 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктор 

філософії за спеціальністю 051 – економіка; 

 ДФ 35.840.006 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктор 

філософії за спеціальністю 051 – економіка. 

В 2021 р. кількість захистів кандидатських дисертацій в Університеті становила – 

11, а кількість захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії – 7 

(2020 р. – 2 кандидатські дисертації, а 1 – на здобуття наукового ступеня доктор філософії, 

2019 р. ‒ 13; 2018 р.– 12; 2017 р.‒ 13; 2016 р. – 18; 2015 р.  37, 2014 р.  21, 2013 р.  23). 

У 2021 р. було захищено 10 докторських дисертацій (рис. 2.2). 

 

 
 

 

Рис. 2.2. Захист дисертацій на здобуття наукових ступенів 

 доктора наук і кандидата наук в Університеті за 2013-2021 рр. 



 

У 2021 році в Університеті захищено 10 докторських дисертацій по: 

 раді Д 35.840.01 (спеціальності: 08.00.03 ‒ економіка та управління національним 

господарством і 08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) Університету в 2021 році захищено 10 докторських дисертацій: 

 шість дисертаційних робіт було захищено докторантами із інших закладів вищої 

освіти: 

– за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством: 

Г. А. Заячковською на тему: “Маркетингове забезпечення розвитку в’їзного туризму в 

Україні: теорія та методологія”, Н. М. Попадинцем на тему: “Теоретико-методологічні засади 

державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів”, О. І. Дацко на 

тему: “Забезпечення економічної безпеки України: соціально-гуманітарний вимір”, 

І. Ю. Ружицьким на тему: “Інституційне регулювання економічної безпеки України: теорія, 

методологія, практика” та О. Ю. Акименко на тему: “Механізм регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності промислового виробництва України”; 

– за спеціальністю 08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності): О. Г. Яворською на тему: “Теоретико-методологічні основи 

управління інтелектуальним капіталом підприємств туристичної інфраструктури”; 

 три дисертації були захищені докторантами Університету: 

– за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством: 

В. О. Ганським на тему: “Теоретико-методологічні основи управління ресурсами спадщини в 

системі національної економіки” та О. П. Мульскою на тему: “Механізми управління 

міграційними процесами в системі державного регулювання розвитку національної 

економіки”; 

– за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності): Р. Я. Бараном на тему: “Формування системи інтернет-

маркетингу підприємств туризму в умовах розвитку цифрових комунікацій”; 

 одна дисертаційна робота захищена доцентом кафедри фінансів, економічної 

безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Н. М. Рущишин за спеціальністю 

08.00.03 економіка та управління національним господарством на тему: “Реалізація 

потенціалу банківської системи в забезпеченні структурного реформування економіки 

України”. 

У 2021 році в Університеті захищено 11 кандидатських дисертацій по: 

‒ раді Д 35.840.01 за спеціальністю 08.00.04 − економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) – 2 дисертаційні роботи здобувачами 

кафедри теоретичної та прикладної економіки (О. В. Герега, Б. О. Бутко), 1 дисертаційна 



 

робота здобувачем кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (Н. А. Антошкова), 

2 дисертаційні роботи здобувачами кафедри менеджменту (С. В. Леськова, К. П. Ляшук), 

1 дисертаційна робота здобувачем із ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет 

економіки і торгівлі” (І. С. Іщенко); 

‒ раді К 35.840.02 за спеціальністю 05.18.08 ‒ товарознавство непродовольчих товарів 

захищені 2 дисертаційні роботи на кафедрі товарознавства, митної справи та управління 

якістю (аспірантом М. П. Стефаником та здобувачем М. О. Кралюк), а за спеціальністю 

05.18.15 ‒ товарознавство харчових продуктів захищена 1 дисертаційна робота старшим 

викладачем кафедри харчових технологій І. Ф. Ланицею; 

‒ раді К 35.840.03 за спеціальністю  08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит (за видами економічної діяльності) захищена 1 дисертаційна робота аспірантом 

кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування (Н. Л. Вовчик); 

‒ на інших радах не нашого Університету за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне 

літературознавство – захищена дисертаційна робота старшим викладачем кафедри 

іноземних мов С. С. Кость. 

У 2021 році в Університеті захищено 7 дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктор філософії по: 

‒ раді ДФ 35.840.002 за спеціальністю 051 – економіка – дисертаційна робота 

аспірантом кафедри економіки (Т. Ф. Штець); 

‒ раді ДФ 35.840.003 за спеціальністю 071 – облік і оподаткування – дисертаційна 

робота аспірантом кафедри обліку, контролю та оподаткування (О. Ю. Бурдик); 

‒ раді ДФ 35.840.004 за спеціальністю 051 – економіка – дисертаційна робота 

аспірантом кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового 

бізнесу (Н. В. Василечко); 

‒ раді ДФ 35.840.005 за спеціальністю 051 – економіка – дисертаційна робота 

аспірантом кафедри економіки (М. І. Злидник); 

‒ раді ДФ 35.840.006 за спеціальністю 051 – економіка – дисертаційна робота 

аспірантом кафедри економіки (В. В. Поліщук). 

 на інших радах не нашого Університету за спеціальністю 051 – економіка – 

захищена дисертаційна робота аспірантом кафедри економіки Я. Я. Шпариком, за 

спеціальністю 081 – право – захищена дисертаційна робота асистентом кафедри 

господарського права та процесу М. Є. Панько. 



 

2.3. Робота з аспірантами та докторантами 

 

На кафедрах Університету активно проводиться робота по підвищенню 

ефективності наукових досліджень аспірантів та молодих вчених. На майбутнє 

підвищення ефективності роботи аспірантури сприятиме: 

– більш чітке узгодження тематики дисертаційних робіт з результатами наукової 

роботи кафедр та сформованих при них наукових шкіл; 

– в рамках освітньої складової, проведення спеціальних семінарів і майстер-класів 

провідних професорів університету з аспірантами перших курсів навчання із питань 

організації та методики роботи над дисертацією;  

– підвищеної уваги заслуговує розширення використання новітнього програмного 

забезпечення та інформаційних технологій у наукових дослідженнях; 

– акцентування науковими керівниками та завідувачами кафедр уваги аспірантів, 

докторантів та молодих вчених на необхідності розміщення результатів їх наукової 

діяльності у виданнях, що входять до провідних світових наукометричних баз; 

– забезпечення своєчасної подачі щорічної звітності аспірантами про результати 

роботи у відділ аспірантури та докторантури; 

– посилення відповідальності аспірантів, аж до відрахування, за невиконання 

вимог навчального плану, графіка сесійного контролю та умов договору про підготовку 

доктора філософії. 



 

РОЗДІЛ 3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

3.1. Загальна характеристика 

За підсумками 2021 року викладачами Університету опубліковано 14 монографій, 

209 статей в загальноукраїнських журналах (з них 177 статей  фахові) і 61 публікація у 

зарубіжних виданнях (Додаток А). Відповідні показники можна порівняти з відповідними 

даними за 2020 р.: монографій – 30, статей у загальноукраїнських журналах – 186, 

зарубіжних публікацій – 59 (рис. 3.1.). 

 

 
 

Рис. 3.1. Загальна кількість монографій, статей у загальноукраїнських журналах і  

зарубіжних виданнях опублікованих викладачами Університету за 2020-2021 рр. 

 

Підвищена результативність щодо публікацій в зарубіжних виданнях засвідчує 

усвідомлення викладачами Університету важливості даного показника у формуванні 

рейтингових позицій вузу та перспективність співпраці з провідними науковими центрами 

Європи та Азії. Разом з тим це не повинно відволікати від того факту, що залишається 

недостатньою кількість публікацій на одного працівника, а в окремих працівників за 

звітний рік не опубліковано жодної статті. 



 

3.2. Монографічні дослідження 

 

У звітному 2021 році вченими Університету опубліковано 14 монографій (2020 – 30; 2019 

‒ 24; 2018 – 41; 2017 ‒ 37; 2016 – 26; 2015 – 19; 2014 – 17) (рис. 3.2). Поступово зменшується 

кількість монографій, що не містять глибокого аналізу поставлених дослідницьких проблем і не 

становлять предметного інтересу в загальноукраїнському масштабі. З іншого боку, 

спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості спільних з іноземними авторами 

монографічних досліджень, котрі публікуються у країнах ЄС. 

 

 
 

Рис. 3.2. Кількість монографій опублікованих вченими Університету у 2013-2021 рр. 

 

Інформація про монографії опубліковані викладачами Львівського торговельно-

економічного університету за 2021 рік подана у табл. 3.1 



Таблиця 3.1
 

Монографії опубліковані викладачами Львівського торговельно-економічного університету за 2021 рік 

№ 

з/

п 

Назва 

монографії 

Видавництво,  

рік видання, кількість сторінок 
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і)
  

Якщо Так, вказати 

всіх авторів, П.І.Б. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  Innovative Approaches to Ensuring the Quality of 

Education, Scientific Research and Technological 

Processes 

Publishing House of University of 

Technology, Katowice, 2021.- 

1239 p. 

Ні ‒ Так Domantsevich N., 

Lazarenko Andrej 

Beloshapka V., 

Starodubtseva M., 

Melnyk O., 

Kurdyumov G., 

Nesterov O. та ін. 

2.  Actual problems of modern science  Bydgoszcz University of Science 

and Technology, Bydgoszcz, 

Poland, 2021. 758 р. 

Ні ‒ Так Edited by Matiukh S., 

Skyba M., Musial J., 

Polishchuk O. 

Lupak R., Vasyltsiv T., 

Nakonechna N., 

Mitsenko N., Kutsyk V. 

3.  Sociocultural Competences as Essential Components 

in Teaching English // Theoretical foundations of the 

functioning of Education. Ways to improve the 

effectiveness of educational activities 

Boston: International Science 

Group, Primedia eLaunch LLC, 

2021. 674 р. Рр. 458‒468. 

Ні ‒ Так Полякова Ю. В., 

Степанов А. В., 

Лісна Т. М. 

4.  Stages of Formation and Development of the 

Economy of Independent Ukraine 

Collective monograph. Verlag 

SWG imex GmbH, Nuremberg, 

Germany, 2021. 445 р. 

Ні ‒ Так Рущишин Н. М., 

Мединська Т. В. та 

колектив авторів 

5.  Transformation of functions and social responsibility 

of trade in pandemic conditions // Actual issues of 

modern development of socio-economic systems in 

terms of the COVID-19 pandemic 

VUZF University of Finance, 

Business and Entrepreneurship. Sofia: 

VUZF Publishing House “St. Grigorii 

Bogoslov”, 2021. 475 p. С. 26–35. 

Ні ‒ Так Mitsenko N. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5834823
https://doi.org/10.5281/zenodo.5834823
https://doi.org/10.5281/zenodo.5834823


 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

6.  
Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach 

perspektywa COVID-19 // Accounting and control 

in medical institutions and ways for improvement 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu, Poznań, 

2021, 362 с. С. 311-322. 

Ні ‒ Так Чабанюк О. М., 

Лобода Н. О. 

7.  

Безпечність текстильних матеріалів із 

використанням високотермостійких волокон // 

Якість та безпечність продукції у внутрішній і 

зовнішній торгівлі й торговельне підприємництво: 

сучасні вектори розвитку і перспективи 

ПДАУ, 2021. 355 с. С. 107-145. Ні ‒ Так Калашник О. В., 

Пелик Л. В., 

Кириченко О. В., 

Юдічева О. П. та ін. 

8.  Мобільна реклама: нові реалії та перспективи // 

Сучасний маркетинг: тренди, інновації, інструменти 

Студцентр, 2021. 308 с. Ні ‒ Так Вовчанська О. М., 

Іванова Л. О. 

9.  

Онлайн-навчання користувачів інформаційно-

аналітичних систем на основі гібридної моделі 

МООС // На шляху до індустрії 4.0: 

інформаційні технології, моделювання, 

штучний інтелект, автоматизація 

Одеса: ОНАХТ, 2021. 

С. 484‒501. 

‒ ‒ Так Артеменко В. Б., 

Артеменко Л. В., 

Артеменко О. В. 

10.  

Організаційно-фінансове забезпечення 

економічної безпеки банків України 

Львів: СПОЛОМ, 2021. 240 с. Ні ‒ Так Копилюк О. І., 

Журибіда Н. Р., 

Музичка О. М., 

Нікольчук Ю. М. 

11.  Роман Зубик. Учений і громадянин Львів: Вид-во Растр-7, 2021. 402 с. Так Гелей С. Д. Ні – 

12.  

Світовий досвід моніторингу фінансової безпеки 

підприємства та можливості його застосування у 

вітчизняній практиці // Легалізація економіки в 

забезпеченні економічної безпеки суб'єктів 

господарювання та держави 

Львів: СПОЛОМ, 2021. С. 8‒243 Ні Ні Так Аніловська Г. Я., 

Чорненька Л. Р. 

13.  

Соціально-економічний вимір України в 

контексті критеріїв якості життя населення: 

економетричний підхід // Сучасні проблеми 

моделювання соціально-економічних систем 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021, 

15 с. 

‒ ‒ так Артеменко В. Б., 

Артеменко Л. В., 

Артеменко О. В. 

14.  
Тактильні технології в маркетингу // 

Маркетингова діяльність підприємств: 

сучасний зміст. Частина II. 

Полтава, 2021 Ні ‒ Так Вовчанська О. М., 

Іванова Л. О. 

 



3.3. Публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях 

У 2021 р. вченими Університету у загальноукраїнських журналах було опубліковано 

209 наукових статей, у 2020 р. даний показник становив 186 публікації. У звітному році 

збільшилася кількість публікацій за кордоном (в 2021 р. опубліковано 61 працю за 

кордоном, а в 2020 р. – 59). 

З-поміж вітчизняних журналів найбільшою популярністю користуються: “Бізнес 

Інформ”, “Вісник Хмельницького національного університету”, “Держава та регіони”, 

“Проблеми системного підходу в економіці”, “Економіка України”, “Актуальні наукові  

дослідження в сучасному світі”, “Інфраструктура ринку”, “Економіка та суспільство”, 

“Інноваційна економіка”, “Дозвілля та туризм у постнекласичній перспективі”, 

“Регіональна економіка”, “Географія та туризм”, “Молодь і ринок”, “Інтелект ХХІ”, 

“Регіональна економіка та управління”, “Праці Наукового товариства ім. Т. Шевченка”, 

“Фінанси України”, “Маркетинг і цифрові технології”, “Науковий вісник Ужгородського 

національного університету”, “Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України”, 

“Причорноморські економічні студії”, “Науковий вісник Полтавського університету 

економіки і торгівлі”, “Нова філологія”, “Штучний інтелект”, “Вісник Університету імені 

Альфреда Нобеля”, “Конституційно-правові академічні студії”, “Наукові записки 

Інстититуту законодавства Верховної Ради України”, “Український часопис 

конституційного права”, “Соціально-правові студії”, “Науково-інформаційний вісник 

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького”, “Європейські 

перспективи”, “Підприємництво господарство і право”. 

 

3.4. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях 

З метою сприяння науковим дослідженням на кооперативну тематику та 

застосуванням на практиці результатів, одержаних викладачами у ході вивчення проблем 

вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху, на кафедрах ведеться наступна робота: 

 підвищення якості підготовки молодих фахівців шляхом активного використання 

у навчальному процесі результатів наукових досліджень на кооперативну тематику, 

широкого залучення студентів до їх виконання, формування наукової школи з проблем 

кооперації; 

 ефективне використання наукового потенціалу науковців кафедр для організації 

наукових досліджень проблем вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху; 

 участь вчених у вирішенні соціально-економічних проблем на основі пропозицій 

до національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та міжвузівських 

науково-технічних програм; 

 розвиток взаємовигідних міжнародних зв’язків щодо досліджень розвитку 

кооперативного руху;  

 експертна оцінка дисертаційних робіт, рецензування монографій, статей, які 

мають кооперативну проблематику; 

 виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті 

національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-практичною інформацією, 



 

технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, проведення виставок-

ярмарків, які мають кооперативну тематику; 

 проведення науково-методичних, науково-практичних конференцій, семінарів, 

тренінгів, виставок, презентацій, засідань круглих столів на кооперативну тематику; 

 співпраця зі всіма зацікавленими у поширенні кооперативних знань і досвіду 

особами та організаціями (кооперативними організаціями, дорадчими службами, спілками 

та асоціаціями підприємців тощо); 

 залучення до науково-практичної кооперативної діяльності талановитої 

студентської молоді до участі в університетських, Всеукраїнських та Міжнародних 

студентських олімпіадах, конкурсах, виставках. 

Загалом у 2021 р. працівниками Університету підготовлено 3 публікації на 

кооперативну тематику, що наведено у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Опубліковані дослідження за кооперативною тематикою у 2021 році 

№ 

з/п 

Автор Назва Бібліографічні дані 

1. 2. 3. 4. 

1. І. Р. Чуй, 

Т. Я. Андрейків, 

І. Є. Мутян  

Фінансова стійкість 

підприємств споживчої 

кооперації України в 

системі управління її 

фінансовими ресурсами 

Бізнес Інформ. 2021.  № 3. 

C. 162‒170. 

2. В. І. Бачинський  Трансформація завдань 

організації і методики 

управлінського обліку в 

споживчій кооперації 

України в умовах сучасних 

соціально-економічних 

викликів 

Міжнародний круглий стіл 

(конференція) “Трансформація 

бухгалтерського обліку, аналізу та 

контролю в умовах соціально-

економічних викликів”, 

м. Тернопіль, 28 травня 2021 р. 

3. С. Р. Семів  Кооперація в сучасному 

світі 

Всеукраїнська наукова 

конференція, приурочена до 80-

річчя від народження професора 

Степана Гелея “Одухотворений 

інтелект – рушійна сила розвитку 

суспільства”, м. Львів, 

21 травня 2021 р. 

 



 

3.5. Наукові конференції 

 

За звітний період вчені Університету зробили 526 доповідей на понад 

255 Всеукраїнських, міжнародних та закордонних конференціях. У 2021 р. на 

закордонних конференціях було зроблено 35 доповідей у Республіці Польщі, Болгарії, 

Японії, Італії, Великій Британії та 491 доповідь на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях в українських містах Полтава, Запоріжжя, Київ, Ужгород, Херсон, Івано-

Франківськ, Харків, Вінниця, Житомир, Одеса, Хмельницький, Тернопіль, Черкаси, 

Луцьк, Мукачево, Львів, Кривий Ріг, Дніпро, Суми, Рівне та ін. 

В стінах Університету за звітний рік успішно проведено Міжнародну науково-

практичну інтернет-конференцію молодих вчених і студентів “Проблеми та перспективи 

розвитку бізнесу в Україні” (19 лютого 2021 р.), ХVІІІ науково-практичну конференцію 

студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти Укркоопспілки “Інноваційні процеси і 

їх вплив на ефективність діяльності підприємства” (11 травня та 17 травня 2021 р.), 

ІХ міжнародну науково-практичну конференцію “Актуальні проблеми розвитку обліку, 

аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів 

глобалізації” (14 травня 2021 р.), Всеукраїнську наукову конференцію “Одухотворений 

інтелект – рушійна сила розвитку суспільства” (21 травня 2021 р.), Міжнародну науково-

практичну конференцію “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій 

та їх правового забезпечення” (02 червня 2021 р.), І Міжнародну науково-практичну 

конференцію здобувачів вищої освіти та молодих учених “Актуальні проблеми розвитку 

фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи” (21 жовтня 2021 р.), 

ІV Міжнародну наукову конференцію “Витоки та становлення козацького руху на 

етнічних землях України” (22 жовтня 2021 р.), ІІ Міжнародну науково-практичну 

конференцію “Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика” 

(27-29 жовтня 2021 р.), ХІ Міжнародну науково-практичну Інтернет конференцію 

“Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя” 

(28 грудня 2021 р.). 



 

3.6. Перспективні питання 

 

Головним завданням наукової діяльності в Університеті залишається збільшення 

кількості публікацій у престижних українських та зарубіжних наукових виданнях. 

Враховуючи існуючі вимоги та підходи до формування рейтингу закладів вищої освіти 

України, потрібно працювати над збільшенням кількості публікацій, що мають 

відповідний статус в наукометричних базах Scopus, Web of Science та ряді інших і котрі 

інтенсивно цитуються вітчизняними та зарубіжними вченими. Для вирішення цього 

завдання необхідно активізувати вченими Університету підготовку статей відповідного 

рівня для публікації у виданнях, що зареєстровані в міжнародних базах даних. 

Сучасні процеси у вітчизняній науці передбачають значне підвищення якості та 

оперативності монографічних досліджень. Відповідно постає завдання підготовки таких 

монографій, підручників, посібників, які б враховували світові тенденції та були 

корисними для вирішення різноманітних практичних завдань. З іншого боку, не менш 

важливим завданням є використання результатів опублікованих у монографіях та 

статтях досліджень при викладанні навчальних дисциплін, особливо для здобувачів 

освітніх рівнів магістра та доктора філософії.  



 

4. РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 

У звітному 2021 році студентська наукова творчість розвивалася за традиційними 

напрямами: підготовка наукових студентських робіт для участі в роботі конференцій різного 

рівня, конкурсах дипломних, наукових і рекламних робіт, олімпіадах, конкурсах бізнес-

проектів, проведення засідань наукових гуртків. При підготовці наукових робіт студентів 

враховувалася їх прив’язка до проблематики виконуваних курсових і дипломних робіт. 

Найвагомішими стали такі досягнення студентів Університету: 

 Майборода Ю. О. (ІЕтаФ) − диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

дипломних робіт зі спеціальності “Економіка” – науковий керівник проф. Куцик В. І.; 

 Шульга І. В. (ТУСО) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

дипломних робіт зі спеціальності “Підприємництво, торгівлі і біржова діяльність” – 

науковий керівник доц. Шалева О. І.; 

 Яремчук Д. П. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт за спеціалізацією “Управління у сфері економічної 

конкуренції” – науковий керівник проф. Лупак Р. Л.; 

 Василишин Л. В. (ТУСО) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Товарознавство” – науковий керівник 

проф. Доманцевич Н. І.; 

 Гончарук В. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт за спеціальністю “Облік і оподаткування” – науковий 

керівник проф. Куцик П. О.; 

 Губицький Н. П. (ТУСО) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Туризм” – науковий керівник 

доц. Миронов Ю. Б.; 

 Дмитрів І. Р. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт за спеціалізацією “Економіка підприємства” – науковий 

керівник проф. Куцик В. І.; 

 Бондаренко В. В. і Стецюк О. А. (ТУСО) – диплом ІІ ступеня на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка 

бізнесу” – науковий керівник проф. Міщук І. П.; 

 Федоренко А.О. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт за спеціалізацією “Економіка та управління у сфері торгівлі” 

– науковий керівник проф. Міценко Н. Г.; 

 Шульга І. В. (ТУСО) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Підприємництво” – науковий керівник 

доц. Шалева О. І.; 

 Гавдульський М., Жовнір В., Ляхович Х., Скоробагатов Д. (МЕВтаІТ) − диплом 

ІІ ступеня на Всеукраїнському студентському конкурсі соціальної реклами (Відеоробота 

“Пристебнись! Обери життя!”) – науковий керівник доц. Балук Н. Р.; 

 Мошура Д.А. (ТУСО) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 



 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Готельно-ресторанна справа” – науковий 

керівник проф. Мельник І. М.; 

 Мутян І. Є. (ІЕтаФ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт за спеціалізацією “Фінанси і кредит” – науковий керівник 

доц. Андрейків Т. Я.; 

 Пазюк Ю. А. (МЕВтаІТ) − диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

дипломних робіт зі спеціальності “Маркетинг” – науковий керівник доц. Бойчук І. В.; 

 Сокальська А. А. (ТУСО) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Технологія легкої промисловості” – 

науковий керівник проф. Пелик Л. В.; 

 Тимків Д. О. (ІЕтаФ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт за спеціалізацією “Економіка підприємства” – науковий 

керівник проф. Куцик В. І.; 

 Ченчак Д. М. (ТУСО) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Туризм” – науковий керівник 

доц. Тучковська І. І.; 

 Шевчук С. В. (МЕВтаІТ) − диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини” – науковий 

керівник доц. Семів С. Р.; 

 Гавдульський М., Жовнір В. (МЕВтаІТ) − диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському 

студентському конкурсі торговельної реклами (Відеоробота “Майбутнє планети – вибір 

кожного!”) – науковий керівник доц. Балук Н. Р. 



 

4.1. Основні заходи та студентські публікації 

 

З метою розвитку в Університеті студентської наукової творчості за звітний 

період проведено низку організаційних заходів. Найголовніші з них: 

 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених і 

студентів “Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні”; 

 Засідання круглого столу “Сучасні напрями розвитку економіки, 

підприємництва та права”; 

 Засідання круглого столу з нагоди святкування Всеукраїнського Дня довкілля; 

 ХVІІІ науково-практична конференцію студентів закладів вищої та фахової 

передвищої освіти Укркоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 

діяльності підприємства”; 

 ІХ міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми розвитку 

обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних 

викликів глобалізації”; 

 Всеукраїнська наукова конференція “Одухотворений інтелект – рушійна сила 

розвитку суспільства”; 

 Засідання круглого столу “Порівняння десяти століть європейської історії”; 

 Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні напрями розвитку 

економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”; 

 Міжвузівський круглий стіл “Наукове керівництво підготовкою докторів 

філософії: нові виклики, нові інструменти”; 

 І Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та 

молодих учених “Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: 

пріоритети та перспективи”; 

 ІV Міжнародна наукова конференція “Витоки та становлення козацького руху 

на етнічних землях України”; 

 ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сталий розвиток туризму на 

засадах партнерства: освіта, наука, практика”; 

 Засідання круглого столу “Нові горизонти логістики в умовах постковідної 

економіки”; 

 ХІ Міжнародна науково-практична Інтернет конференція “Актуальні проблеми 

правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя”. 

Упродовж звітного періоду студенти Університету приймали участь у низці 

міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій та наукових 

семінарів, форумах, виставках та конгресах, зокрема у: XІIІ Всеукраїнській науково-

http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/mizhvuzivskii-kruglii-stil-naukove-kerivnictvo-pidgo/?L=796&cHash=3f944a3cb8123cf1fb5dc0ef0211c47a
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/mizhvuzivskii-kruglii-stil-naukove-kerivnictvo-pidgo/?L=796&cHash=3f944a3cb8123cf1fb5dc0ef0211c47a


 

практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку економіки України: погляд 

молоді”, ІІІ Міжнародній конференції для іноземних студентів “Україна і світ: освітньо-

культурний простір”, V Міжнародній науково-практичній конференції “Якість і безпека 

харчових продуктів”, VII Міжнародній науково-практичній конференції “Облік, аналіз і 

аудит: виклики інституціональної економіки”, XІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів “Сучасні проблеми і 

перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки”, 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Управління та адміністрування в умовах 

протидії гібридним загрозам національній безпеці”, Конференції проєкту “Сільський туризм 

як засіб реалізації підприємницьких ініціатив молоді з інвалідністю та ін. 

Підсумкові результати наукової роботи студентів під керівництвом викладачів 

Університету за 2021 рік подано у додатку В (табл. В.1). 

 

4.2. Проблемні питання студентської наукової діяльності 

 

За результатами студентської наукової роботи протягом останніх років можна 

зробити наступні зауваження: а) не завжди науковою роботою охоплено студентів, які ма-

ють для цього належний потенціал; б) викладачі недостатньо пропагують переваги участі 

студентів в наукових заходах та дослідженнях; в) не завжди під час дослідження 

використовується практичний матеріал; д) у наукових економічних дослідженнях 

недостатнім є використання методів математичного аналізу та моделювання. 

Пропозиції щодо покращення студентської наукової роботи можна узагальнити такі: 

 підвищення мотивації студентів шляхом виставлення викладачами додаткових 

балів з дисциплін в рамках яких студентами  проводились наукові дослідження;  

 розробка цікавої, сучасної тематики наукових робіт, які окрім іншого будуть мати 

чітке практичне спрямування; 

 думки та побажання студентів стосовно напрямів проведення наукових досліджень 

повинні обов’язково братись до уваги науковими керівниками. 

Певною мірою розвиток студентської наукової діяльності стримується обмеженими 

можливостями її фінансування, хоча в Університеті не було випадків відмови від 

фінансування участі у престижних заходах загальноукраїнського значення. Водночас 

необхідно визнати недостатню активність студентського активу Університету щодо 

співпраці з СНТ найпотужніших університетів міста Львова та розвитку студентської 

наукової творчості за допомогою існуючих можливостей міжнародної співпраці в рамках 

міжнародних студентських організацій та фондів. 



 

5. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

 

До викладацького складу Університету станом на 31.12.2021 р. входить 154 працівників 

(з них 9 працівників знаходяться у декретній відпустці) у т. ч. 96 кандидатів наук, 33 докторів 

наук, 80 осіб зі званням доцента та 32 – професора (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Динаміка показника кількості викладацького складу Університету за 2013-2021 рр. 

 

Метою підвищення кваліфікації викладачів є вдосконалення професійної 

підготовки шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок, 

набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах їх спеціальності.  

Викладачі Університету повинні не рідше одного разу в п’ять років підвищувати свою 

кваліфікацію шляхом проходження семінарів, стажування в науково-дослідних установах, а 

також у процесі виконання дисертаційних робіт. Заслуговує на увагу, що викладачі 

Університету під час проходження стажування встановлюють плідні довгострокові контакти 

з комерційними підприємствами та сприяють забезпеченню місцем проходження практики 

студентів Університету. Разом з тим, результати дослідження та пропозиції, сформовані на 

основі вивчення інформації досліджуваних підприємств, повинні використовуватися у 

навчальному процесі та підготовці науково-методичного забезпечення. 

Загалом за 2021 р. підвищили кваліфікацію 62 науково-педагогічних працівників, 

більшість з них шляхом проходження стажування в таких установах: Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львівський науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС України, Львівське відділення Інституту української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, ДУ “Інститут 

регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”, ТзОВ “Логістична компанія 



 

“Інтерсервіс”, Львівська філія ПВНЗ “Європейський університет”, ТЗОВ “Агентство 

нерухомості “ЕКО-ДІМ”” у м. Львові, Хмельницький кооперативний торговельно-

економічний інститут, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем 

механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львівський національний 

аграрний університет, Юридична компанія “Yanchak and Partners” та ін. Найважливіші 

закордонні стажування  представлені в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Найважливіші закордонні стажування викладачів ЛТЕУ за 2021 р. 

№ 

з/п 

Працівник 
Місце стажування Мета Отриманий результат 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Р. Л. Лупак  

Університет 

економіки в Бидгощі 

(м. Бидгощ, 

Республіка Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

“Європейська та 

польська системи 

вищої освіти: 

практика, досвід, 

інноваційні методи 

навчання” 

(6,0 кредитів ЄКТС) 

2. О. І. Копилюк  
Гуманітарно-

економічний 

університет, Науково-

освітній консорціум 

(м. Кельце, 

Республіка Польща) 

Науково-

педагогічне 

стажування 

“Інноваційні освітні 

технології: 

європейський досвід 

та його впровадження 

у підготовку фахівців 

з економіки та 

управління” 

(6 кредитів ECTS) 

3. Н. М. Рущишин  

4. Р. М. Воронко  

5. І. М. Мельник 

6. О. М. Музичка 

7. О. О. Трут  

Державний вищий 

навчальний заклад 

Республіки Польща – 

Духовна Академія 

Університету 

Кардинала Стефана 

Вишинського у 

Варшаві (м. Варшава, 

Республіка Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

“Академічна 

доброчесність: 

виклики сучасності”. 

Сертифікату учасника 

міжнародного 

стажування 

(6 кредитів ECTS) 

8. Н. Є. Кудла  

Краківська філія 

Центру 

сільськогосподар-

ського дорадництва у 

Брвінові (м. Краків, 

Республіка Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

Концепція Smart 

Villages у 

передгірських і 

гірських територіях 

9. Б. М. Шевчик  

Університет фінансів, 

страхування, бізнесу 

(м. Софія, Болгарія) 

Підвищення 

кваліфікації 

“Modern Teaching 

Methods and Innovative 

Technologies in Higher 

Education: European 

Experience and Global 

Trend” (6 кредитів 

ECTS) 



 

6. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

Дієві резерви для поліпшення наукової роботи в Університеті простежуються за 

такими важливими напрямами: 

1. Для подальшої реалізації перспективних планів розвитку наукової діяльності в 

Університеті та підготовки наукових кадрів найвищої кваліфікації гарантам 

освітньо-наукових програм 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування» та 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у лютому-березні 2022 року 

необхідно розпочати роботу з підготовки самоаналізу та документації кафедр для 

акредитації цих програм протягом наступного навчального року. 

2. Враховуючи актуальні вимоги законодавства України у сфері наукової діяльності, 

потребує активізації робота по виконанню вченими Університету спільних 

наукових проектів з науковцями  з інших країн, що дасть змогу реалізувати 

можливості академічної мобільності, підвищити цитування праць вчених 

Університету та сприятиме популяризації їх доробку у міжнародному 

академічному середовищі.  

3. Через посилення вимог МОН України до підвищення кваліфікації та стажування, 

науково-педагогічним працівникам Університету  необхідно враховувати 

важливість своєчасного проходження цих заходів в обсязі 180 академічних годин 

(6,0 кредитів ЄКТС) протягом останніх 5 календарних років та отримання 

підтверджуючих документів з вказанням визначених у нормативних документах 

даних. 

4. З метою популяризації студентської науки та покращення рейтингових оцінок 

Університету, завідувачам кафедр необхідно сприяти збільшенню кількості 

учасників з числа найкращих студентів Університету та посилити контроль за 

надсиланням їх наукових робіт у базові заклади вищої освіти для участі у 2 турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2022 році.  

 



Додаток А
 

Таблиця А.1 

Підсумкові результати наукової роботи викладачів Львівського торговельно-економічного університету за 2021 рік 

№ 

з/п 
Інститут (факультет) 

Монографії 

(кількість) 

Статті 

(кількість) 

У тому числі 

статті у 

наукометричній 

базі (кількість) 

Участь у 

конференціях 

(доповідь/тези – кількість) 

Стажування 

(кількість) 
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В
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к
р
аї

н
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1. 
Інститут економіки та 

фінансів 
0 5 73/55 31 13 18 59 14/26 120/189 33/53 1/1 6 40 27/7 

2. 

Факультет товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 

0  2 70/61 18 11 6 55 11/27 139/283 11/25 3/4 3 11 11/6 

3. 

Факультет міжнародних 

економічних відносин та 

інформаційних технологій 

0 6 34/31 10 6 5 21 10/6 75/82 5/7 36/36 ‒ 8 2/0 

4. Юридичний факультет 1 0 32/30 2 2 3 17 0/1 53/53 10/10 5/5 ‒ 3 ‒ 

Разом по Університету 1 13 209/177 61 32 32 152 35/60 387/607 59/95 45/46 9 62 40/13 



 

Додаток Б
 

Таблиця Б.1 

Підсумкові результати наукової роботи аспірантів під керівництвом 

 викладачів Львівського торговельно-економічного університету за 2021 рік 

Інститут (факультет) 
кількість 

опублікованих статей  

одноосібні / у 

співавторстві  

у вітчизняних 

виданнях/з них 

фахові  

у 

зарубіжних 

виданнях  

кількість опублікованих 

матеріалів або тез 

конференцій 

Інститут економіки і фінансів 8 4/4 5/4 3 60 

Факультет товарознавства, управління 

та сфери обслуговування 
7 3/5 6/5 2 39 

Факультет міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій 
2 1/2 2/1 ‒ 2 

Юридичний факультет − − − − − 

Разом 17 8/11 13/10 5 101 

 
 



 

Додаток В
 

Таблиця В.1 

Підсумкові результати наукової роботи студентів під керівництвом 

 викладачів Львівського торговельно-економічного університету за 2021 рік 

Інститут (факультет) 
кількість 

опублікованих статей  

одноосібні / у 

співавторстві  

у вітчизняних 

виданнях/з них 

фахові  

у 

зарубіжних 

виданнях  

кількість опублікованих 

матеріалів або тез 

конференцій 

Інститут економіки і фінансів 3 ‒/3 3/3 ‒ 290 

Факультет товарознавства, управління 

та сфери обслуговування 
5 ‒/5 5/3 ‒ 183 

Факультет міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій 
‒ ‒/‒ ‒/‒ ‒ 62 

Юридичний факультет 1 ‒/1 1/1 ‒ 48 

Разом 9 ‒/9 9/7 ‒ 583 

 


