


ВСТУП 

Попри суттєві зміни в організації наукової роботи в Університеті, у звітному періоді у 

цій сфері відбувалась планомірна та постійна робота науково-педагогічних працівників і 

здобувачів вищої освіти всіх рівнів, про що свідчать нижченаведені факти:  

1) у 2022 році вченими Університету виконувалось 27 науково-дослідних тем (26 тем 

з державною реєстрацією і 1 тема без державної реєстрації). Порівняно з минулим роком 

кількість виконуваних тем з державною реєстрацією зросла на 4. Виконанням науково-

дослідних робіт з державною реєстрацією у звітному році було охоплено більше половини 

кафедр Університету. У 2023 році почали виконуватись дві теми спільно з університетами 

Польщі: “Сучасні тренди розвитку економіки і торгівлі Польщі та України” 

(№ держреєстрації 0122U200620; Спільний дослідницький проєкт з Вроцлавським 

економічним університетом, Польща); Детермінанти місцевого і регіонального розвитку в 

Польщі та Україні (№ держреєстрації 0122U002644; Спільний дослідницький проєкт з 

Варшавським університетом сільського господарства, Польща), а також теми: ‟Сучасні 

тренди, потенціал та перспективи розвитку сфери товарного обігу прикордонного регіону” 

(на замовлення Департаменту економічної політики Львівської обласної військової 

адміністрації); ‟Стратегічні напрямки розвитку кооперативної торгівлі Львівщини: 

соціально-економічні орієнтири та моделі” (на замовлення Львівської обласної спілки 

споживчих товариств);  

2) станом на кінець звітного року в Університеті функціонували 13 наукових шкіл під 

керівництвом провідних вчених. Найбільше наукових шкіл функціонує на кафедрах 

Інституту економіки та фінансів і факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування;  

3) за підсумками 2022 року вченими Університету опубліковано 226  наукових статей 

в загальноукраїнських журналах, що на 8,1 % більше ніж у 2021 році.   Із загальної кількості 

опублікованих статей 189 – у фахових виданнях. У звітному році вченими Університету було 

опубліковано 37 статей у зарубіжних виданнях. Загалом вченими Університету у 2022 році 

було опубліковано 236 статей у виданнях індексованих у міжнародних наукометричних 

базах (на 9,3% більше ніж у 2021 році), з яких 28 статей у виданнях Scopus, 25 у виданнях 

Web of Science, а також 183 статті у виданнях включених до наукометричних баз Google 

Scholar, Index Copernicus, DOAJ, World Cat та інших. Понад 90% статей у виданнях Scopus та 

Web of Science були опубліковані англійською мовою; 

4) за звітний період науковцями Університету опубліковано 26  монографій, що 

майже удвічі більше ніж у 2021 році (14 монографій). Продовжилася позитивна тенденція 

зростання кількості монографічних видань вчених Університету опублікованих іноземними 

мовами; 

5) у 2022 році в Університеті проведено 6 наукових конференцій, з яких 4 міжнародні і 

2 всеукраїнські. Також, Університет виступив співорганізатором ще 6 наукових конференцій, 

котрі проводились на базі інших закладів вищої освіти. За звітний період вчені Університету 

зробили 398 доповідей на понад 130 зарубіжних, всеукраїнських і міжнародних конференціях, 



та було опубліковано 647 тез за результатами участі у цих конференціях. На закордонних 

конференціях було зроблено 34 доповіді, а за їх результатами опубліковано 46 тез; 

6) у 2022 р. підвищили свою кваліфікацію або пройшли стажування 49 науково-

педагогічних працівників Університету, що є суттєвим показником. Основна частина 

викладачів проходила стажування у закладах вищої освіти та науково-дослідних установах 

різних регіонів України, а 5 викладачів у звітному році пройшли стажування та підвищення 

кваліфікації за кордоном  у провідних закладах вищої освіти та наукових центрах Польщі та 

Австрії. Через обмеження викликані війною та заборону для чоловіків призовного віку 

покидати територію країни, онлайн формат проходження стажування та підвищення 

кваліфікації був у більшості випадків у 2022 році; 

7) у звітному році в Університеті відбулося збільшення кількості здобувачів освітньо-

наукового рівня доктора філософії на 27% (27 осіб – у 2021 році, 37 осіб у 2022 році); 

8) через викликані війною організаційні та транспортні проблеми засідань 

спеціалізованих вчених рад по захисту дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів у 

звітному році в Університеті не проводилося. У 2023 році в Університеті планується 

відновлення роботи діючих і створення ряду разових спеціалізованих вчених рад для 

проведення засідань по захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора 

філософії та доктора наук; 

9) попри війну, звітний рік виявився результативним для студентської науки 

Університету. У 2022 році студентами Університету отримано чотири дипломи І, ІІ та ІІІ 

ступеня за перемогу на Всеукраїнських студентських конкурсах із соціальної і торговельної 

реклами, Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт і сорок дев’ять дипломів І, ІІ та ІІІ 

ступеня у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, що засвідчує 

вдосконалення стилю та поліпшення організації студентської наукової роботи, підвищення її 

результативності;  

10) у звітному році продовжилась тенденція до збільшення кількості наукових 

публікацій у фахових наукових виданнях здобувачів вищої освіти освітніх рівнів бакалавр і 

магістр виконаних разом з науковими керівниками або одноосібно;   

11) у 2022 році була суттєво активізована публікація фахових наукових видань 

Університету. Зокрема  видано друком 17 випусків наукових періодичних видань, а саме: № 

66, № 67, № 68, № 69 та № 70  вісника з економічних наук; № 29, № 30, № 31 і № 32  з 

технічних наук; № 33, № 34 і № 35 збірника наукових праць “Підприємництво і торгівля”; № 

11 і  № 12 вісника з юридичних наук; № 4, № 5 і № 6 журналу  “Індустрія туризму і 

гостинності в Центральній та Східній Європі”. 

Частка докторів наук у загальній штатній кількості науково-педагогічних працівників 

Університету у 2022 році досягла 22,08%. 

Попри вагомі досягнення, у звітному році, є ряд питань, які необхідно покращити, а 

саме:  

 збільшити кількість наукових публікацій окремими викладачами з тематики, котра 

безпосередньо стосується розроблених ними навчальних дисциплін;  



 оперативно подавати інформацію про наукові здобутки викладачів і здобувачів 

вищої освіти Університету у розділі “Новини” офіційного веб-сайту Університету; 

 активізувати рівень міжкафедральної та міжфакультетської наукової співпраці в 

Університеті, що суттєво розширить фокус наукових досліджень між окремими 

спеціальностями;  

 науково-педагогічним працівникам, при проходженні стажування та підвищення 

кваліфікації, потрібно подавати документи, що мають містити усі необхідні дані (кредити 

ЄКТС, години, здобуті навички та компетенції тощо), так як відсутність усіх даних потребує 

подальшого розгляду та верифікації на засіданнях вчених рад структурних підрозділів 

Університету тощо. 

  



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 2022 році вченими Університету виконувалося 27 науково-дослідних тем. Даний 

показник у 2018 р. становив 39 тем, 2019 р. – 32, 2020 р. ‒ 30, а в 2021 р. ‒ 24 (рис. 1.1). У 

2022 році кількість тем з державною реєстрацією, котрі виконувались вченими Університету 

зросла. Виконанням науково-дослідних робіт з державною реєстрацією у 2022 році було 

охоплено більше половини кафедр Університету. 

 

 
 

Рис. 1.1. Кількість виконуваних науково-дослідних тем 

викладачами кафедр Університету в 2018-2022 рр. 

 

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

Львівському торговельно-економічному університеті у 2022 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 2022 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 3 3 ‒ ‒ 

2.  

Організаційно-економічний 

механізм управління ефективністю 

діяльності інтегрованих 

корпоративних систем 

Куцик В. І. 0118U000028 ‒ 3 2 ‒ ‒ 

3.  

Обліково-аналітичне та 

контрольне забезпечення 

стратегічного управління 

суб’єктами господарювання в 

умовах євроінтеграції 

Воронко Р. М. 0120U002157 ‒ 10 3 ‒ ‒ 

4.  Сучасні тренди розвитку економіки і 

торгівлі Польщі та України 

Куцик П. О., 

Янковяк А. Х. 
0122U200620 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 



 

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 ‒ 15 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 30 8 ‒ ‒ 30 

9.  Детермінанти місцевого і регіонального 

розвитку в Польщі та Україні 

Барна М. Ю., 

Раковська І. В. 
0122U002644 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

10.  

Наукові напрями поліпшення 

якості, споживних властивостей і 

зберігання жировмісних харчових 

продуктів  

Лозова Т. М., 

Решетило Л. І 
0121U113028 1 5 ‒ ‒ ‒ 

11.  
Дослідження та розробка властивостей, 

асортименту та якості інноваційних 

непродовольчих товарів 

Пелик Л. В. 0117U001582 1 2 ‒ ‒ ‒ 

12.  
Формування властивостей та 

якості полімерних пакувальних 

плівок спеціального призначення 

Доманцевич Н. І. 012U113083 ‒ 2 ‒ ‒ ‒ 

13.  
Напрями підвищення ефективності 

товарознавчо-експертнної 

діяльності у судовій практиці 

Попович Н. І. 0119U103720 ‒ 3 1 ‒ ‒ 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14.  
Наукове обґрунтування проблем 

безпечності, якості та 

збереженості харчових продуктів 

Бодак М. П., 

Гирка О. І. 
0121U113176 1 2 ‒ ‒ ‒ 

15.  
Наукове обґрунтування проблем 

технічного регулювання харчових 

продуктів в Україні 

Шестопал Г. С. 0121U113960 ‒ 1 ‒ ‒ ‒ 

16.  
Інституційно-інформаційний 

механізм стратегічного розвитку 

індустрії гостинності 

Мізюк Б. М. 0117U002091 2 1 1 ‒ ‒ 

17.  

Формування теоретико-

методологічного забезпечення 

розвитку і функціонування 

туристичної галузі України в 

умовах євроінтеграції 

Барна М. Ю. 0117U002092 1 2 ‒ ‒ ‒ 

18.  
Формування сучасних систем  

результативного управління 

організаціями 

Трут О. О. 0118U000025 ‒ 2 3 ‒ ‒ 

19.  

Теоретико-методологічне 

забезпечення розвитку і 

функціонування сфери товарного 

обігу України 

Міщук І. П. 0116U006451 1 8 ‒ ‒ ‒ 

20.  Наукові засади рекламної та PR-

діяльності 
Басій Н. Ф. 0118U006658 ‒ 2 ‒ ‒ ‒ 

21.  

Сучасні тренди, потенціал та 

перспективи розвитку сфери 

товарного обігу прикордонного 

регіону 

Семак Б. Б. 0122U201767 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

22.  

Макроекономічні ефекти 

обмінного курсу гривні після 

запровадження політики 

таргетування інфляції (2015 р.) 

Шевчук В. О. 0120U100396 ‒ 1 3 ‒ ‒ 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23.  

Стратегічні напрями розвитку 

кооперативної торгівлі 

Львівщини: соціально-економічні 

орієнтири та моделі 

Семів С. Р. 0122U201612 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

24.  

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 ‒ ‒ ‒ 

25.  Правова держава: теоретико-

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

26.  
Проблеми формування та 

реалізації кримінально-правової 

політики в Україні 

Щур Б. В. 0122U200745 ‒ 8 1 ‒ ‒ 

27.  

Проблеми правового регулювання 

приватноправових відносин в 

Україні в умовах 

євроінтеграційних процесів 

Горецька Х. В. 0122U202115 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 
 



За результатами виконання НДР у 2022 році: 

а) опубліковано 226 наукових статей у загальноукраїнських журналах і 37 – у зарубіжних 

виданнях; 

б) матеріали наукових досліджень використовувалися при підготовці засідань круглих 

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

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 ЗВО 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 освітньої діяльності. Також 

необхідно знайти оптимальний баланс між участю окремих вчених у кафедральних 

дослідженнях та роботах на замовлення сторонніх академічних і неакадемічних установ.  

 

1.2. Розвиток наукових шкіл 

У 2022 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 2022  році 

№ 

з/п 
Назва школи Керівник школи 

Учасники (послідовники) наукової 

школи (прізвища, ініціали) 

Початок 

діяльності 

школи 

(рік) 

За результатами діяльності наукової 

школи у звітному році (вказати 

кількість): 
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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., 

Качур С. М., Боднарюк В. А. 

2000 1 5/2 – – 

2. 

Методологічні проблеми 

метрологічного аналізу 

економічних систем 

Шевчик Б. М. 
Ковтун О. І., Перепьолкіна О. О., 

Кузьма Х. В., Кабаці Б. І. 
1997 1 6/3 – – 

3. 

Методологія і організація 

обліку, аналізу та 

контролю діяльності 

суб’єктів господарювання 

Воронко Р. М. 

Редченко К. І., Бойко Р. В., 

Герасименко Т. О., Бурдик О. Ю., 

Кравець О. В., Цвек О. В. 

2001 - 10/3 – – 

4. 

Удосконалення 

методології та організації 

обліку, аналізу і контролю 

в системі управління 

підприємств основних 

галузей економіки 

Куцик П. О. 

Корягін М. В., 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., а також 

аспіранти і здобувачі, які захистили 

дисертації 

2010 ‒ 15/6 – – 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. 

Організаційно-економічні 

засади функціонування 

банків України в умовах 

євроінтеграції 

Копилюк О. І. Викладачі та аспіранти кафедри 2008 2 3/2 – – 

6. Управління фінансами Васильців Т. Г. 

Черкасова С. В., Мицак О. В., 

Власюк Н. І., Мединська Т. В., 

Чуй І. Р., Андрейків Т. Я. 

2001 3 5/2 – – 

7. 

Проблеми поліпшення 

споживних властивостей, 

якості і безпечності 

харчових продуктів 

Лозова Т. М. 

Решетило Л. І., Гаврилишин В. В.,  

Донцова І. В., Лебединець В. Т., 

Гирка О. І., Бодак М. П. 

2020 

(1987) 
1 9/‒ ‒ ‒ 

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/‒ ‒ ‒ 

9. 

Проблеми організації 

торгівлі і комерційного 

бізнесу 

Міщук І. П. 

Франів І. А., Демидчук Л. Б., 

Олексин І. І., Середа С. А., 

Шалева О. І., Шиндировський І. М. 

та ін. 

1965 1 13/‒ ‒ ‒ 

10. 

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., 

Заверуха О. М., 

Пушак А. С. 

2017 ‒ 1/6 ‒ ‒ 

11. 

Сучасний менеджмент 

результативності 

вітчизняних організацій 

Трут О. О. 

Кудла Н. Є., Колянко О. В., 

Фединець Н. І., Лящук К. П., 

Саврас І. З. 

2014 ‒ 1/2 ‒ ‒ 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. 

Формування механізмів 

управління креативним та 

інвестиційним розвитком 

інфраструктури 

економічної системи 

Свидрук І. І. 

Коцупей В. М., 

Леськова С. В., 

Батьковець Н. О. 

2019 ‒ 1/2 ‒ ‒ 

13. 

Дослідження нових 

напрямків створення 

сучасних харчових 

продуктів та 

удосконалення 

устаткування 

Ощипок І. М. 
Палько Н. С, Заверуха О. М., 

Давидович О. Я., Хінальська Т. Р. 
2014 ‒ 7/‒ − − 



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 здобувачів в Університеті залишився незмінним. Станом на 31 

грудня 2022 р. в Університеті здобувають ступінь доктора філософії 37 здобувачів. Порівняно з 

2021 р. в 2022 р. їх кількість зросла. 

 

 
 

Рис. 2.1. Загальна кількість здобувачів наукового ступеня доктор філософії 

 Університету за 2020-2022 рр. 

 

 

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. 

Через викликані війною організаційні та транспортні проблеми засідань спеціалізованих 

вчених рад по захисту дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів у звітному році в 

Університеті не проводилося. У 2023 році в Університеті планується відновлення роботи 

діючих і створення ряду разових спеціалізованих вчених рад для проведення засідань по 

захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук. 

 

2.3. Робота з аспірантами та докторантами 

 

На кафедрах Університету активно проводиться робота по підвищенню ефективності 

наукових досліджень здобувачів наукових ступенів та молодих вчених. На майбутнє підвищення 

ефективності роботи аспірантури та докторантури сприятливо впливатиме: 

– 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 із здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня 1-2 років 

навчання із питань організації та методики роботи над дисертацією та проведення наукових 

досліджень;  

– підвищеної уваги заслуговує розширення використання новітнього програмного 

забезпечення та інформаційних технологій у наукових дослідженнях; 

– акцентування науковими керівниками та завідувачами кафедр уваги здобувачів наукових 

ступенів та молодих вчених на необхідності розміщення результатів їх наукової діяльності у 

виданнях, що входять до провідних світових наукометричних баз; 

– посилення відповідальності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня, 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 2022 року викладачами Університету опубліковано 26 монографій, 

226 статей в загальноукраїнських журналах (з них 189 статей  фахові) і 37 публікацій у 

зарубіжних виданнях. Відповідні показники можна порівняти з відповідними даними за 2021 р.: 

монографій – 14, статей у загальноукраїнських журналах – 209, зарубіжних публікацій – 61 

(рис. 3.1.). 
 

 
 

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

зарубіжних виданнях опублікованих викладачами Університету за 2021-2022 рр. 

 

Підвищена результативність щодо публікацій в зарубіжних виданнях засвідчує 

усвідомлення викладачами Університету важливості даного показника у формуванні його 

рейтингових позицій 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. Також, інформація про опубліковані праці не завжди оперативно 

подається в Науковий відділ для внесення у Єдину державну електронну базу з питань освіти. 

Публікації окремих викладачів не завжди кореспондують з навчальними дисциплінами, котрі 

вони викладають, особливо вибірковими. 

Підсумкові результати наукової роботи викладачів Львівського торговельно-

економічного університету за 2022 рік наведені у табл. 3.1, а здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня – у табл. 3.2.  



Таблиця 3.1 

Підсумкові результати наукової роботи викладачів Львівського торговельно-економічного університету за 2022 рік 

№ 

з/п 
Інститут (факультет) 

Монографії 

(кількість) 

Статті 
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1. 
Інститут економіки та 

фінансів 
1 10 82/78 13 12 13 67 5/15 136/201 20/22 3 12 26/0 

2. 

Факультет товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 

0  7 58/47 14 11 6 57 16/14 93/225 12/33 0 14 8/0 

3. 

Факультет міжнародних 

економічних відносин та 

інформаційних технологій 

1 4 38/30 9 3 2 25 13/14 57/59 6/6 1 13 3/0 

4. Юридичний факультет 1 2 46/34 1 2 4 34 0/3 37/48 3/7 1 10 0/0 

Разом по Університету 3 23 226/189 37 28 25 183 34/46 323/533 41/68 5 49 37/0 

 



 

Таблиця 3.2 

Підсумкові результати наукової роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня під керівництвом 

 викладачів Львівського торговельно-економічного університету за 2022 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 20 8/12 15/15 1 64 

Факультет товарознавства, управління 

та сфери обслуговування 
11 4/7 10/7 1 37 

Факультет міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій 
− − − − − 

Юридичний факультет − − − − − 

Разом 31 12/19 25/22 2 101 

 
 

 



3.2. Монографічні дослідження 

 

У звітному 2022 році вченими Університету опубліковано 26 монографій (2021 ‒ 14; 

2020 – 30; 2019 ‒ 24; 2018 – 41) (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 зростання кількості монографічних видань вчених Університету 

опублікованих іноземними мовами. 

 

 
 

Рис. 3.2. Кількість монографій опублікованих вченими Університету у 2018-2022 рр. 

 

Інформація про монографії опубліковані викладачами Львівського торговельно-

економічного університету за 2022 рік подана у табл. 3.3. 



Таблиця 3.3
 

Монографії опубліковані викладачами Львівського торговельно-економічного університету за 2022 рік 
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О
д

н
о
о
сі

б
н

а,
 

(Т
ак

  

аб
о
 Н

і)
 

Я
к
щ

о
 Т

ак
, 
 

в
к
аз

ат
и

 а
в
то

р
а,

 

П
.І

.Б
. 

У
 с

п
ів

ав
то

р
ст

в
і 

(Т
ак

 а
б

о
 Н

і)
  

Якщо Так, вказати 

всіх авторів, П.І.Б. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Determinants of the Real Estate Prices in Poland 

// Modern Classification and Data Analysis 

Cham, Switzerland: Springer, 

2022. P. 119‒134. 

Так Шевчук В. O. Ні – 

2.  Science and education for sustainable 

development 

Copyright by University of 

Technology, Katowice, 2022. 1007 s. 
Ні ‒ Так Лобода Н. О. 

3.  The theory of studying spirituality, writing, 

features of languages of different peoples and 

generalization of acquired knowledge: collective 

monograph // Semantic and Pragmatic Aspects 

of Rhetorical Questions in Spanish 

Boston: International Science 

Group, Primedia eLaunch LLC, 

2022. 283 р. РР. 77‒86. 

Ні ‒ Так Степанов А. В., 

Сайфутдінова О. Ю. 

4.  Using Foreign Languages for Career Guidance 

and University Promotion // Moderní aspekty 

vědy: Svazek XIX Díl mezinárodní kolektivní 

monografie 

Jesenice, Česká republika: 

Mezinárodní Ekonomický Institut 

s.r.o., 2022. 280 str. PP. 100‒112. 

Ні ‒ Так Полякова Ю. В., 

Степанов А. В., 

Лісна Т. М. 

5.  

Безпечність текстильних матеріалів із 

використанням високотермостійких волокон 

// Якість та безпечність продукції у внутрішній і 

зовнішній торгівлі й торговельне підприємництво: 

сучасні вектори розвитку і перспективи 

Полтава, ПДАУ, 2022. 436 с. Ні ‒ Так Пелик Л. В. та ін. 

6.  

Виміри української ідентичності. 

Дослідження, опубліковані у виданнях 

Наукового товариства імені Шевченка в 

Україні за період із 2011 по 2022 роки.  

Львів: Наукове товариство 

ім. Т. Шевченка, 2022. 935 с. 
Так Гелей С. Д. Ні – 

../Downloads/Science%20and%20education%20for%20sustainable%20development. 
../Downloads/Science%20and%20education%20for%20sustainable%20development. 
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7.  Глобальні чинники та ризики ендогенного 

розвитку регіонів 

НАН України. ДУ “Інститут 

регіональних досліджень імені  

М. І. Долішнього НАН 

України”; Львів, 2022. 150 с. 

Ні ‒ Так 

Мельник М. І., 

Борщевський В. В., 

Мединська Т. В. та 

ін. 

8.  
Економіка миротворення в системі 

економічної безпеки держави: подолання 

наслідків гібридної окупації 

Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 

2022. 244 с. 
Ні ‒ Так 

Іляш О. І.,  

Блохін П. В., 

Васильців Т. Г. та ін. 

9.  
Економічна системологія Г. І. Башнянина: 

проблеми становлення метаекономії як 

загальної теорії економічних систем 

Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного 

університету, 2022. 336 с. 

Ні ‒ Так Куцик П. О., 

Шевчик Б. М. 

10.  Зовнішня торгівля країн Центральної та 

Східної Європи в умовах членства в ЄС 

Львів; Торунь: Liha-Pres, 2022. 

592 с. 

Ні ‒ Так Бліхар М., 

Шевчук В. 

11.  
Методико-прикладні засади управління 

інвестиційно-інноваційним забезпеченням 

цифрової трансформації економіки України 

Монографія. Львів : 

Видавництво АТБ “ННВК”, 

2022. 380 с. 

Ні ‒ Так 

Барна М. Ю., 

Рущишин Н. М.  

та інші 

12.  

Міграційна мобільність молоді: можливості 

та виклики розвитку людського потенціалу 

Карпатського регіону України  

Львів : ДУ “Інститут 

регіональних досліджень ім. 

М.І. Долішнього НАН України”, 

2022. 252 с.  

Ні ‒ Так 

Біль М. М., 
Мульска О. П., 
Бараняк І. Є., 

Махонюк О. В., 
Карп’як М. О. 

13.  

Міграційні процеси & економічне зростання: 

теорія каузальності та практика ефективного 

управління 

Львів : ДУ “Інститут 

регіональних досліджень ім. 

М. І. Долішнього НАН 

України”, 2022. 470 c.  

Так Мульска О. П. Ні 

‒ 

14.  

Наукові проблеми зберігання, поліпшення 

якості, споживних властивостей і безпечності 

харчових продуктів 

Львів : Видавництво 

Львівського торговельно-

економічного університету, 

2022. 431 с. 

Ні ‒ Так Лозова Т. М., 
Гаврилишин В. В., 

Решетило Л. І., 
Бодак М. П., Гирка О. І., 

Давидович О. Я., 
Донцова І. В., 

Лебединець В. Т., 
Палько Н. С., 

Турчиняк М. К., 
Лебединець А. І. 
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15.  

Оцінювання впливу міграції на людський 

потенціал молоді // Міграційна мобільність 

молоді: результати соціологічного 

дослідження та нові виклики в умовах війни 

Львів: ДУ “Інститут 

регіональних досліджень ім. 

М.І. Долішнього НАН Україниˮ, 

2022. 72 с. 

Ні ‒ Так 

Біль М. М., 
Махонюк О. В., 
Мульска О. П., 
Бараняк І. Є., 
Карп’як М. О. 

16.  
Погляди В’ячеслава Липинського про 

державу і право: історико-правознавчі 

аспекти 

2022, 196 с. Ні ‒ Так 
Макарчук В. С., 

Фіцик С. О. 

17.  Правова доктрина і державність: вектор 

взаємозв’язку 

“Видавництво “Наукова думка” 

НАН України”, 2022. 518 с. 
Ні ‒ Так 

Подорожна Т. С., 
Скрипнюк О. В.,  

Сунєгін С. О.,  
Оніщенко Н. М. 

18.  
Розвиток банківської системи України у 

контексті державної політики відновлення 

економічного зростання 

Львів: Растр-7, 2022. 408 с. Ні ‒ Так Барна М. Ю., 
Рущишин Н. М. 

19.  
Розвиток біоіндустрії як складової біоекономіки 

// Promising scientific achievements in science, 

education and production – 2022 

NES Nová Dubnica s.r.o. 

Slovakia. 2022. 15 p. 
Ні ‒ Так 

Франів І. А., 
Василюк С. В. 

20.  
Розвиток інвестиційних процесів на ринку ІТ-

послуг: методологія та практика державного 

регулювання  

Видавництво Львівського 

торговельно-економічного 

університету, 

2022. 224 с. 

Ні ‒ Так 
Куцик П. О., 

Процикевич А. І. 

21.  Розвиток машинобудування в Україні: 

проблеми та шляхи їх вирішення ДУ “Інститут регіональних 

досліджень імені 

М. І. Долішнього НАН 

України”. Львів, 2022. 137 с.  

Ні ‒ Так Полякова Ю. В., 
Іщук С. О., 

Созанський Л. Й., 
Коваль Л. П., 

Ляховська О. В., 
Ривак Н. О. 

22.  

Розвиток професійно-технічної освіти регіону 

на засадах публічно-приватного партнерства 

Львів : ДУ “Інститут 

регіональних досліджень ім. 

М.І. Долішнього НАН Україниˮ, 

2022. 75 с.  
Ні ‒ Так 

Сторонянська І. З., 

Васильців Т. Г., 

Мульска О. П., 

Біль М. М., 

Беновська Л. Я., 

Левицька О. О. 
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23.  

Роль та значення індустрії туризму й 

гостинності у розвитку територій, громад, 

держави 

Львів: ЛТЕУ, 2022. 264 с. Ні ‒ Так Миронов Ю. Б., 

Барна М. Ю., 

Мізюк Б. М., 

Мельник І. М., 

Топорницька М. Я., 

Тучковська І. І. 

24.  Смарт-спеціалізація регіонів України: 

методологія та прагматика реалізації 
Львів: Ліга-Прес, 2022. 426 с. Ні ‒ Так 

Сторонянська І. З., 

Левицька О. О., 

Васильців Т. Г.  та ін. 

25.  

Соціально-гуманітарні виклики війни та 

інструментарій їх подолання (Карпатський 

регіон України) 

Львів : ДУ “Інститут 

регіональних досліджень ім. 

М.І. Долішнього НАН України”, 

2022. 47 c.  
Ні ‒ Так 

Васильців Т. Г., 

Біль М. М., 

Мульска О. П., 

Бараняк І. Є., 

Риндзак О. Т., 

Левицька О. О. 

26.  

Управління структурними елементами плану 

маркетингового дослідження ринку товарної 

продукції підприємства // Маркетинг і 

логістика у становленні цифрової економіки 

України 

Львів-Рівне: О. Зень, 2022. 

310 с. 
Ні ‒ Так 

Миронов Ю. Б., 

Сватюк О. Р. 



3.3. Публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях 

У 2022 р. вченими Університету у загальноукраїнських журналах було опубліковано 

226 наукових статей, у 2021 р. даний показник становив 209 публікації. У звітному році 

зменшилася кількість публікацій за кордоном (в 2022 р. опубліковано 37 праць за кордоном, а 

в 2021 р. – 61). 

З-поміж вітчизняних журналів найбільшою популярністю користуються: “Бізнес 

Інформ”, “Вісник Хмельницького національного університету”, “Наукові праці Національного 

університету харчових технологій”, “Modeling the development of the economic systems”, 

“Економіка України”, “Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України”, 

“Економіка та суспільство”, “Інфраструктура ринку”, “Регіональна економіка”, “Формування 

ринкових відносин в Україні”, “Закарпатські філологічні студії”, “Регіональна економіка та 

управління”, “Праці Наукового товариства ім. Т. Шевченка”, “Інститут бухгалтерського 

обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації”, “Маркетинг і цифрові технології”, 

“Приазовський економічний вісник”, “Соціально-економічні проблеми сучасного періоду 

України”, “Причорноморські економічні студії”, “Науковий вісник Полтавського 

університету економіки і торгівлі”, “Нова філологія”, “Науковий вісник Ужгородського 

університету”, “Молодь і ринок”, “Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і 

практики”, “Наше право”, “Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління”, 

“Юридичний науковий електронний журнал”, “Право UA”, “Європейські перспективи”, 

“Військово-науковий вісник”, “Наукові записки Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського”. 

 

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 здобувачів вищої освіти 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 2022 році працівниками Університету підготовлено 7 публікацій на 

кооперативну тематику, що наведено у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Опубліковані дослідження за кооперативною тематикою у 2022 році 

№ 

з/п 
Автор Назва Бібліографічні дані 

1 2 3 4 

1. Т. В. Мединська,  

І. Р. Маланюк  

Кооперативи як суб’єкти 

сталого розвитку економіки 

ЄС 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Стратегічні 

пріоритети розвитку 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності” (м. Запоріжжя, 

11-12 травня 2022 р.) 

2. П. О. Куцик, 

С. Р. Семів 

Стратегічні напрями 

розвитку споживчої 

кооперації України у 

контексті глобальних 

економічних трендів 

Підприємництво і торгівля. Вип. 33. 

2022. С. 5‒15. 

3. В. В. Гаврилишин, 

І. І. Олексин, 

А. Б. Цьолка  

Напрями цифровізації 

кооперативного 

підприємництва у період 

повоєнного відновлення 

України 

Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. 

Економічні науки. 2022. Вип. 68. 

С. 35–41. 

4. В. В. Гаврилишин, 

І. І. Олексин, 

А. Б. Цьолка 

Окремі аспекти цифровізації 

торговельної діяльності 

підприємств споживчої 

кооперації 

X Міжнародна науково-практична 

конференція “Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та безпекою 

товарів і послуг” (м. Львів, 8 грудня 

2022 р.) 

5. С. Д. Гелей  Історична довідка про 

українського економіста, 

соціолога, теоретика та 

історика кооперації, 

дійсного члена НТШ 

Іллю Витановича 
 

Вісник НТШ. 2022. Ч. 66. С. 52–55. 

https://fakultet.site/2022/12/pidvedennia-pidsumkiv-x-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-innovatsii-v-upravlinni-asortymentom-iakistiu-ta-bezpekoiu-tovariv-i-posluh/
https://fakultet.site/2022/12/pidvedennia-pidsumkiv-x-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-innovatsii-v-upravlinni-asortymentom-iakistiu-ta-bezpekoiu-tovariv-i-posluh/
https://fakultet.site/2022/12/pidvedennia-pidsumkiv-x-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-innovatsii-v-upravlinni-asortymentom-iakistiu-ta-bezpekoiu-tovariv-i-posluh/
https://fakultet.site/2022/12/pidvedennia-pidsumkiv-x-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-innovatsii-v-upravlinni-asortymentom-iakistiu-ta-bezpekoiu-tovariv-i-posluh/


 

1 2 3 4 

6. Ю. В. Михальський, 

А. В. Прокіп  

Праця Петра Бубели над 

розвитком кооперації  

Львівщини та Одещини на 

поч. ХХ ст. 

Міжнародна науково-практична 

конференція “Сучасні напрями  

розвитку економіки, 

підприємництва, технологій та їх 

правового забезпечення”  

(м. Львів, 1-2 червня 2022 р.) 

7. В. І. Клок  Формування та діяльність 

системи молочарських 

кооперативів в Галичині в 

першій половині ХХ ст. 

І Всеукраїнська науково-практична 

конференція “Дискурс 

кооперативної освіти і практики у 

рефлексіях ХХІ ст.” 

(м. Хмельницький,  

18 листопада 2022 р.) 

 



 

3.5. Наукові конференції 

 

За звітний період вчені Університету зробили 398 доповідей на понад 130 зарубіжних, 

всеукраїнських і міжнародних конференціях. У 2022 р. на закордонних конференціях було 

зроблено 34 доповіді здебільшого у країнах ЄС та 364 доповіді на всеукраїнських та 

міжнародних конференціях в українських містах Полтава, Київ, Ужгород, Івано-Франківськ, 

Харків, Вінниця, Одеса, Миколаїв, Хмельницький, Тернопіль, Луцьк, Запоріжжя, Мукачево, 

Львів, Рівне, Чернівці та ін. 

В стінах Університету за звітний рік успішно проведено II Міжнародну науково-

практичну конференцію молодих вчених і студентів “Проблеми та перспективи розвитку 

бізнесу в Україні” (25 січня 2022 року); Міжнародну науково-практичну конференцію 

“Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового 

забезпечення” (01 червня 2022 року); Студентську конференцію “Сучасні напрями розвитку 

економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” (02 червня 2022 року); 

XVIІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих 

учених “Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та 

перспективи розвитку” (02 червня 2022 року); ІІ Міжнародну науково-практичну 

конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених “Актуальні проблеми розвитку 

фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи” (20 жовтня 2022 року); 

X Міжнародну науково-практичну конференцію “Інновації в управлінні асортиментом, 

якістю та безпекою товарів і послуг” (08 грудня 2022 року). 

Університет виступив співорганізатором у: 

– ХІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та 

студентів “Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності 

підприємств” (Університету ім. Альфреда Нобеля, м. Дніпро, 19 травня 2022 р.); 

– X Міжнародній науково-практичній конференції “Перспективи розвитку обліку, 

аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції” (Одеський національний економічний 

університет, 20 травня 2022 р.); 

– ХІ Міжнародній науково-практичній конференції “Економіка підприємства: 

сучасні проблеми теорії та практики” (Одеський національний економічний університет, 9-

10 вересня 2022 р.); 

– IX Міжнародній науково-практичній конференції “Стратегія розвитку України: 

фінансово-економічний та гуманітарний аспекти” (Національна академія статистики, 

обліку та аудиту, м. Київ, 17 жовтня 2022 р.); 

– ІV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції здобувачів вищої 

освіти і молодих учених “Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі 

управління та адміністрування: ініціативи молоді” (Державний  біотехнологічний 

університет, 28 жовтня 2022 р.); 

– Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції “Готельно-ресторанний 

бізнес і курортна справа України” (Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника, м. Івано-Франківськ, 06 грудня 2022 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. При підготовці до акредитації низки 

освітніх програм 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 2022 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 кваліфікаційних робіт. 

Найвагомішими стали такі досягнення студентів Університету: 

 Бугара В. В. (МЕВтаІТ) − диплом І ступеня на Всеукраїнському студентському 

конкурсі торговельної реклами – науковий керівник доц. Балук Н. Р.; 

 Бугара В. В. і Поліщук Б. В. (МЕВтаІТ) − диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському 

студентському конкурсі соціальної реклами – науковий керівник доц. Балук Н. Р.; 

 Юришинець М. П. (МЕВтаІТ) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

дипломних робіт зі спеціальності “Маркетинг” – науковий керівник проф. Дайновський Ю. А.; 

 Бар Р. В. (МЕВтаІТ) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних 

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

У І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт здобули нагороди 

такі студенти: 

‒ Антонів Л. Р. (МЕВтаІТ) − диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини” – 

науковий керівник проф. Полякова Ю. В.; 

‒ Барабаш Л. А. (ТУСО) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Підприємництво” – науковий керівник 

доц. Олексин І. І.; 

‒ Бендина В. Ю. (ТУСО) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Харчові технології” – науковий керівник доц. 

Бужанська М. В.; 

‒ Боляк І. В. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціалізації “Банківська справа” – науковий керівник проф. Рущишин Н. М.; 

‒ Гавдульського М. Я. (МЕВтаІТ) − диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Реклама у бізнесі” – науковий керівник доц. 

Бойчук І. В.; 

‒ Гелей Я. Є. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціалізації “Економіка підприємства” – науковий керівник проф. 

Міценко Н. Г.; 

‒ Голдак С. М. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Фінансова безпека” – науковий керівник доц. 

Чуй І. Р.; 

‒ Дмитрук К. М. (ТУСО) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Підприємництво” – науковий керівник 



 

доц. Олексин І. І.; 

‒ Дума О. І. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціалізації “Фінансова безпека” – науковий керівник доц. Чуй І. Р.; 

‒ Ковбель А. С. (ЮФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності “Право” – науковий керівник доц. Олашин М. М.;  

‒ Ковпак Є. М. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка бізнесу” – науковий керівник проф. 

Куцик В. І.; 

‒ Костишак М. М. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності” – науковий керівник доц. Воронко О. С.; 

‒ Лазарева З. В. (МЕВтаІТ) − диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності “Маркетинг” – науковий керівник доц. Балук Н. Р.; 

‒ Маланюк І. Р. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Фінанси і кредит” – науковий керівник 

доц. Мединська Т. В.; 

‒ Манич Т. І. (ТУСО) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності “Готельно-ресторанна справа” ‒ науковий керівник проф. 

Мельник І. М.; 

‒ Матківська К. В. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт спеціальності “Облік і оподаткування” – науковий керівник 

проф. Куцик П. О.; 

‒ Мурин У. В. (ТУСО) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Комп’ютерні науки” – науковий керівник доц. 

Плеша М. І.; 

‒ Салань О. І. (ТУСО) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності “Менеджмент” – науковий керівник доц. Коцупей В. М.; 

‒ Сушинська А. І. (ТУСО) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності “Туризм” – науковий керівник доц. Тучковська І. І.; 

‒ Удалов П. В. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Управління у сфері економічної конкуренції” ‒ 

науковий керівник проф. Лупак Р. Л.; 

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

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка та управління у сфері торгівлі” – 

науковий керівник проф. Міценко Н. Г.; 

‒ Швидкий О. С. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка та управління національним 

господарством” ‒ науковий керівник проф. Лупак Р. Л.; 

‒ Ягельницька Ю. С. (ТУСО) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Товарознавство” ‒ науковий керівник 



 

доц. Донцова І. В.; 

‒ Алтухова В. М. (ТУСО) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі зі спеціальності “Туризм” ‒ науковий керівник 

доц. Топорницька М. Я.; 

‒ Васинчик М. О. (ЮФ) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності “Право” ‒ науковий керівник доц. Сосніна О. В.; 

‒ Джурик К. Р. (МЕВтаІТ) − диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини” ‒ 

науковий керівник доц. Семів С. Р.; 

‒ Дзюбинську Д. Д. (ТУСО) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Товарознавство” ‒ науковий керівник 

доц. Бодак М. П.; 

‒ Жовніра В. Д. (МЕВтаІТ) − диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт спеціальності “Реклама у бізнесі” ‒ науковий керівник 

доц. Балук Н. Р.; 

‒ Лісяну А. М. (МЕВтаІТ) − диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Маркетинг” ‒ науковий керівник 

доц. Балук Н. Р.; 

‒ Покора С. Т. (ТУСО) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Підприємництво” ‒ науковий керівник 

проф. Міщук І. П.; 

‒ Примак А. С. (ТУСО) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

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

керівник доц. Турчиняк М. К.; 

‒ Середич М. Р. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка та управління у сфері торгівлі” ‒ 

науковий керівник доц. Градюк Н. М.; 

‒ Сохань П. М. (МЕВтаІТ) − диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт спеціальності “Комп’ютерні науки” ‒ науковий керівник 

ст. викл. Бабич В. І.; 

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

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Підприємництво” ‒ науковий керівник 

проф. Міщук І. П.; 

‒ Тригук Т. Л. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності” ‒ науковий керівник доц. Воронко О. С.; 

‒ Фещин М. М. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Облік і оподаткування” ‒ науковий керівник 

проф. Головацька С. І.; 

‒ Чаз В. Ю. (ТУСО) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 



 

наукових робіт зі спеціальності “Менеджмент” ‒ науковий керівник доц. Колянко О. В.; 

‒ Шевченко О. В. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка та управління національним 

господарством” ‒ науковий керівник проф. Лупак Р. Л.; 

‒ Школа В. О. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка підприємства” ‒ науковий керівник 

проф. Міценко Н. Г.; 

‒ Бадуня М. Р. (ТУСО) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Менеджмент” ‒ науковий керівник 

доц. Коцупей В. М.; 

‒ Кальбу А. І. (ТУСО) – диплом ІIІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

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

керівник ст. викл. Ланиця І. Ф.; 

‒ Когай В. В. (МЕВтаІТ) – диплом ІIІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Маркетинг” ‒ науковий керівник 

проф. Дайновський Ю. А.; 

‒ Кошенко А. Є. (МЕВтаІТ) – диплом ІIІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Комп’ютерні науки” ‒ науковий керівник ст. 

викл. Плеша В. І.; 

‒ Кулакевич Т. С. (МЕВтаІТ) – диплом ІIІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Реклама у бізнесі” ‒ науковий керівник доц. 

Балук Н. Р.; 

‒ Лаврухіна В. В. (ЮФ) – диплом ІIІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Право” ‒ науковий керівник 

ст. викл. Скибіцький Б. А.; 

‒ Лещенко А. О. (ТУСО) – диплом ІIІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Підприємництво” ‒ науковий керівник 

доц. Демидчук Л. Б.; 

‒ Соловій Х. О. ((МЕВтаІТ) – диплом ІIІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини” ‒ 

науковий керівник проф. Шевчук В. О.; 

‒ Хлян Б. В. (ТУСО) – диплом ІIІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності “Менеджмент” ‒ науковий керівник проф. Турянський Ю. І.; 

‒ Шингельський О. І. (ІЕтаФ)  диплом ІIІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності” ‒ науковий керівник доц. Кузьма Х. В. 



 

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: 

  II Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів 

“Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні”; 

 Засідання круглого столу “Розвиток економіки, підприємництва та права: виклики 

сьогодення”; 

 Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні напрями розвитку 

економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”; 

 Студентська конференція “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, 

технологій та їх правового забезпечення”; 

  XVIІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та 

перспективи розвитку”; 

 ІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих 

учених “Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та 

перспективи”; 

 Засідання круглого столу “Сучасні тенденції розвитку обліку, контролю, аналізу й 

оподаткування та їх вплив на формування фахівця з обліку і оподаткування”; 

 Засідання круглого столу “Логістика в умовах економіки воєнного часу”; 

 Засідання круглого столу “Реформування аграрного законодавства”; 

 X Міжнародна науково-практична конференція “Інновації в управлінні асортиментом, 

якістю та безпекою товарів і послуг”. 

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: ХІІІ Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Формування механізмів 

управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств”, Startup Campus, 

ІV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління 

та адміністрування: ініціативи молоді”, Х Міжнародному бізнес-форумі “Наука-бізнес-

освіта: стратегічне партнерство”, Економічному науково-практичному форумі 

“Підприємництво і маркетинг у формуванні національної безпеки в умовах сучасних 

глобальних викликів” та ін. 



 

Підсумкові результати наукової роботи студентів під керівництвом викладачів 

Університету за 2022 рік подано у табл. 4.1. 

 

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 мають 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. На жаль, такі чинники як пандемія COVID-

19, а згодом і агресивна війна Росії проти України, спричинили негативний вплив на 

можливості реалізації планів та завдань студентської наукової діяльності в Університеті. 



Таблиця 4.1 

Підсумкові результати наукової роботи студентів під керівництвом 

 викладачів Львівського торговельно-економічного університету за 2022 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 13 ‒/13 13/13 ‒ 304 

Факультет товарознавства, управління 

та сфери обслуговування 
6 ‒/6 6/4 ‒ 164 

Факультет міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій 
‒ ‒/‒ ‒/‒ ‒ 71 

Юридичний факультет ‒ ‒/‒ ‒/‒ ‒ 34 

Разом 19 ‒/19 19/17 ‒ 573 

 



5. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

 

До викладацького складу Університету станом на 31 грудня 2022 р. входить 

154 працівники у т. ч. 91 кандидат наук, 34 докторів наук, 72 особи зі званням доцента та 34 – 

професора (рис. 5.1). 

 

 

 
 

Рис. 5.1. Динаміка показника кількості викладацького складу Університету за 2018-2022 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 2022 р. підвищили кваліфікацію 49 науково-педагогічних працівників, 

більшість з них шляхом проходження стажування в таких установах: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львівський національний університет ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, ПРАТ “Едельвіка”, Львівська торгово-промислова 

палата, ТзОВ “Тракт Ком”, ТОВ “Аудиторська фірма “УкрЗахідАудит”, ТОВ “Мізол”, 

Національний університет “Львівська Політехніка”, ВНЗ Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі”, Львівський державний університет внутрішніх справ, ТзОВ 



 

“Незалежний центр судових експертиз”, ЗВО “Університет Короля Данила” (м. Івано-

Франківськ), Державний торговельно-економічний університет (м. Київ) та ін. Найважливіші 

закордонні стажування  представлені в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Найважливіші закордонні стажування викладачів ЛТЕУ за 2022 р. 

№ 

з/п 

Працівник 
Місце стажування Мета Отриманий результат 

1 2 3 4 5 

1. П. О. Куцик 

Вроцлавський 

економічний 

університет 

(м. Вроцлав, Республіка 

Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

“Doświadczenie w 

zarządzaniu procesem 

edukacyjnym i 

naukowym. Systemy 

jakości kształcenia w 

uczelniach wyższych 

Rzeczypospolitej 

Polskiej” 

(4 кредити ЄКТС) 

2. В. І. Куцик  
Вроцлавський 

економічний 

університет (Республіка 

Польща, м. Вроцлав) 

Підвищення 

кваліфікації 

Confirmation of Erasmus 

+ Training Mobility STA 

(3 кредити ECTS) 3. О. О. Перепьолкіна  

4. Н. М. Демчук 

Громадська неурядова 

організація “ДІЇ задля 

ЗДОРОВ’Я ЖІНОК” 

(м. Перемишль, 

Республіка Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

Забезпечення усного та 

письмового перекладу 

ургентних консультацій з 

акушерської гінекології, 

які надавалися лікарями, 

волонтерами в межах 

гуманітарної місії 

(4 кредити ECTS) 

5. Х. В. Горецька  

Австрійська академія 

наук на базі 

Юридичного 

факультету Віденського 

університету (м. Відень, 

Республіка Австрія) 

Підвищення 

кваліфікації 

“Дослідження 

особливостей притулку 

та міграційних процесів 

українців у ЄС. 

Доктринально-

філософські аспекти” 



 

6. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

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” необхідно завершити роботу з підготовки самоаналізів та 

документації кафедр для успішної державної акредитації цих програм. 

2. Через посилення вимог МОН України та НАЗЯВО 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 ( у першу чергу 

здобутих кредитів ЄКТС). 

3. З метою популяризації студентської науки та покращення рейтингових оцінок 

Університету, завідувачам кафедр необхідно сприяти збільшенню кількості учасників з числа 

найкращих студентів Університету (особливо тих, котрі навчаються за кошти Університету) 

та посилити контроль за надсиланням їх наукових робіт у базові заклади вищої освіти для 

участі у Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та у інших 

загальноукраїнських та міжнародних наукових конкурсах у 2023 році.  

4. Через активне запровадження в Університеті концепції поєднання результатів 

наукових досліджень здобувачів та здобутих освітніх компетенцій і навичок у 2023 році 

необхідно збільшити кількість наукових публікацій, у першу чергу наукових статей у 

фахових виданнях, особливо авторства здобувачів другого (магістерського) та третього 

(освітньо-наукового) рівнів. 

 


