
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про науково-дослідницьку діяльність у 2017 році  

і завдання вчених Університету на 2018 рік” 
 

від 16  лютого 2018 року 
 

Заслухавши та обговоривши звіт проректора з наукової роботи проф. Семака Б. Б. “Про  

науково-дослідницьку діяльність у 2017 році і завдання вчених Університету на 2018 рік” вчена 

рада зазначає, що за звітний період за всіма принципово важливими напрямами збережено 

позитивні тенденції та досягнуто вагомі результати:  

1) у 2017 році була успішно завершена процедура ліцензування в МОН України і 

Університет отримав право здійснювати підготовку фахівців освітньо-наукового рівня доктора 

філософії на третьому рівні вищої освіти ще за трьома спеціальностями –  081 “Право”,                 

241 “Готельно-ресторанна справа” та  242 “Туризм”; 

2) у 2017 році вченими Університету виконувалося 39 науково-дослідних тем. Даний 

показник у 2014 р. становив 59 тем, в 2015 р. – 50, а в 2016 р. – 50. У 2017 в Університеті 

виконувалось 25 тем з державною реєстрацією. Виконанням науково-дослідних робіт з 

державною реєстрацією у звітному році було охоплено більше половини кафедр Університету; 

3) станом на кінець звітного року в Університеті функціонували 18 наукових шкіл під 

керівництвом провідних вчених. На сайті Університету у 2017 році була оновлена та доповнена 

інформація про діяльність окремих наукових шкіл. Найбільше наукових шкіл функціонує на 

кафедрах Інституту економіки та фінансів і факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування; 

4) за підсумками 2017 року вченими Університету опубліковано 215 статей в 

загальноукраїнських журналах (з них 193 статті у фахових виданнях) і 17 публікацій у 

зарубіжних виданнях;  

5) за звітний період опубліковано 37  монографій, з яких 34 у співавторстві, що значно 

більше ніж у попередні роки (2016 – 26; 2015 – 19; 2014 – 17);  

6) загалом вченими Університету у 2017 році було опубліковано 123 статті у виданнях 

індексованих у міжнародних наукометричних базах, з яких 9 статей у виданнях Scopus, 8 у 

виданнях Web of Science, а також 106 статей у виданнях включених до наукометричних баз 

Google Scholar, Copernicus, DOAJ та інших; 

7) за звітний період вчені Університету зробили 307 доповідей на понад 200 зарубіжних, 

всеукраїнських, міжнародних та вузівських конференціях, а також було опубліковано 680 тез за 

результатами участі у цих конференціях. Із цієї кількості у 2017 р. на закордонних 

конференціях була зроблена 21 доповідь, а за їх результатами опубліковано 27 тез; 

8) загалом за 2017 р. підвищили свою кваліфікацію 46 працівників Університету, що на 

30% більше ніж у 2016 році. Основна частина викладачів проходила стажування у вузах та 

науково-дослідних установах західного регіону України. Низка викладачів у звітному році 

пройшли стажування за кордоном  у провідних вузах Польщі та Чехії; 

9) у 2017 році в Університеті відбулося збільшення контингенту аспірантів порівняно з 

минулим 2016 роком. Станом на кінець звітного року в аспірантурі Університету навчалось 174 

аспіранти та здобувачі, що на 6% більше ніж станом на кінець 2016 року. Збільшення кількості 

аспірантів було частково пов’язане із відкриттям нових спеціальностей у аспірантурі 

Університету.   

10) у звітному році в Університеті було захищено 13 кандидатських і 3 докторські 

дисертації (проф. Міщук І. П., проф. Черкасова  С. В. та проф. Воронко Р.М.);  

11) у 2017 році студентами Університету на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт здобуто 8 дипломів (1 - І ступеня, 3 - ІІ ступеня і  4 - ІІІ ступеня), а також двоє 

студентів здобули дипломи ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді; 

12) за звітний період отримані міжнародні ISSN коди на три наукові вісники 



Університету та розпочата робота з їх отримання для ще двох. У 2017 році видано друком 6 

наукових вісників ЛТЕУ, а саме № 52 і 53 вісника з економічних наук, № 18 з технічних наук, 

№ 4 і 5 з юридичних наук і № 21 вісника “Підприємництво і торгівля”. 

13) у зв’язку з перейменуванням вузу завершена робота та подані всі необхідні 

документи і матеріали для створення нових позицій для наукових видань Університету у 

каталозі електронних наукових ресурсів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

Попри вагомі досягнення, у звітному році була виявлена низка проблем науково-

дослідницької діяльності Університету, а саме: 

 потребує вдосконалення система оформлення та подання у науковий відділ звітності про 

результати виконання науково-дослідних тем науковими керівниками та кафедрами 

Університету; 

 наукові керівники дисертаційних робіт повинні активніше залучати аспірантів до 

публікації результатів їх досліджень у наукових виданнях університету як у співавторстві з 

керівниками так і одноосібно, а також всіляко спряти їх участі у конференціях, котрі 

проводяться в Університеті та за його межами; 

 у звітному році знизилася активність наукової роботи викладачів Університету із 

студентами; 

 академічний рівень та оформлення наукових робіт окремих працівників і аспірантів є 

недостатнім для їх публікації у фахових виданнях та у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз; 

 вчені Університету у недостатній мірі використовують можливості отримання 

міжнародних грантів на проведення наукових досліджень як в Україні, так і за її межами; 

 незначною залишається кількість одноосібних і спільних англомовних публікацій 

працівників Університету разом з авторами з інших країн, а також представленість їх праць у 

каталогах провідних міжнародних наукових інтернет-платформ, таких як Academia.edu,  

Research Gate тощо;   

 завідувачі кафедр не завжди відслідковують якість та об’єктивність інформації, що 

вноситься працівниками кафедр у звіти про їх наукову діяльність; 

 інформація про наукові здобутки працівників, аспірантів і студентів не завжди своєчасно 

та у повному обсязі подається на веб-ресурсах кафедр та факультетів. 
 

З метою підвищення ефективності науково-дослідницької діяльності  Університету  

вчена рада у х в а л и л а: 
 

1. Науково-дослідницьку діяльність Університету у  2017 році визнати ефективною. 

2. Науковим керівникам та кафедрам Університету активізувати роботу з належного 

оформлення звітів за результатами виконання науково-дослідних тем. 

3. Для активізації цитованості та міжнародного визнання наукових праць вчених 

Університету, посилити співпрацю з вченими з інших країн та забезпечити розміщення 

спільних англомовних публікацій у каталогах провідних міжнародних наукових інтернет-

платформ, таких як Academia.edu,  Research Gate тощо.  

4. Активізувати наукову роботу викладачів університету із студентами, котрі виявляють 

бажання займатися науковими дослідженнями та планують у перспективі поступати в 

аспірантуру.  

5. Науковим керівникам дисертаційних робіт, завідувачам кафедр взяти під особистий 

контроль академічний рівень та оформлення наукових публікацій працівників, аспірантів і 

сприяти їх розміщенню у фахових періодичних наукових  виданнях та виданнях включених до 

міжнародних наукометричних баз. 

6. Директору інституту економіки та фінансів, деканам факультетів, завідувачам кафедр 

забезпечити представлення та постійне оновлення на веб-сторінках кафедр і факультетів 

інформації  про наукові здобутки викладачів, аспірантів та студентів. 

7. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на завідувачів кафедр, 

директора ІЕтаФ і деканів факультетів, а контроль –  на проректора з наукової роботи проф.            

Б. Б. Семака. 


