
 

 

УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання 

“Представлення і затвердження звітів за науково-дослідними темами кафедр 

Університету з державною реєстрацією” 

 

від 22 березня 2018 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з наукової роботи             

проф. Б. Б. Семака “Представлення і затвердження звітів за науково-дослідними 

темами кафедр Університету з державною реєстрацією” вчена рада зазначає, що 

виконання науково-дослідних тем з державною реєстрацією є ключовим елементом 

наукової діяльності Університету, одним з важливих чинників його 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг та його рейтингової оцінки. 

Вчена рада зазначає, що робота по виконанню науково-дослідних тем вченими 

Університету стала більш цілеспрямованою та результативною, поліпшилося 

керівництво науковими дослідженнями. До виконання науково-дослідних тем 

залучена 21 кафедра Університету. У січні 2018 року кафедрами Університету було 

зареєстровано 15 нових науково-дослідних тем та продовжено (перереєстровано)  

термін виконання 4 існуючих тем. Разом з тим, бракує ритмічності у підготовці 

проміжних та підсумкових звітів виконання науково-дослідних робіт, бажає 

кращого академічний рівень окремих наукових публікацій за результатами 

виконаних наукових робіт.  

Станом на березень 2018 року вченими Університету виконувалось 43 

науково-дослідні теми, з яких з державною реєстрацією 31 і без державної 

реєстрації – 12. У 2017 році в Університеті виконувалось 39 тем, з яких з 

державною реєстрацією 25 і без державної реєстрації – 14. Таким чином, в 

Університеті спостерігається тенденція до збільшення кількості тем з державною 

реєстрацією та зменшення кількості тем без державної реєстрації. 

За результатами виконання науково-дослідних тем у 2017 році на 

затвердження вченою радою Університету подані звіти наступних кафедр: 

Інститут економіки і фінансів: кафедра економіки; кафедра фінансово-

економічної безпеки та банківського бізнесу; кафедра аудиту, аналізу та 

оподаткування; кафедра фінансів, кредиту та страхування; кафедра теоретичної та 

прикладної економіки. 

Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій: кафедра міжнародних економічних відносин; кафедра іноземних мов; 

кафедра вищої математики та кількісних методів; кафедра комп’ютерних наук. 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування: 

кафедра підприємництва, торгівлі та логістики; кафедра товарознавства та 

технології непродовольчих товарів; кафедра туризму та готельно-ресторанної 



справи; кафедра товарознавства, технологій та управління якістю харчових 

продуктів. 

Юридичний факультет: кафедра теорії держави та права; кафедра 

кримінального права та процесу; кафедра господарського права та процесу; кафедра 

цивільного права та процесу. 

 

Кількість науково-дослідних тем з державною реєстрацією, термін виконання 

яких спливає у 2018 році становить 8, у 2019 році – 9, у 2020 році – 8,                          

у 2021 році – 3 та у 2022 році – 3.  

Разом з тим потребують вирішення низка актуальних проблем, пов’язаних з 

виконанням науково-дослідних тем вченими Університету. Зокрема, тематика 

зареєстрованих науково-дослідних тем не завжди дотична до діяльності 

сформованих при кафедрах наукових шкіл. Звітність про результати виконання 

науково-дослідних тем не завжди своєчасно надходить до наукового відділу. Звіти 

про виконання науково-дослідних тем не відображаються на електронних сторінках 

кафедр, факультетів та електронній сторінці Університету.  

 

З метою підвищення ефективності виконання науково-дослідних тем в 

Університеті та досягнення вагомих наукових та практичних результатів   
 

вчена рада  у х в а л и л а: 
 

1. Затвердити подані науковими керівниками звіти про результати виконання 

зареєстрованих науково-дослідних тем та розмістити їх на відповідних електронних 

сторінках кафедр, факультетів та електронній сторінці Університету у меню 

“Наука” / “Інформація про наукову діяльність Університету”. 

2. Активізувати роботу над науково-дослідними темами, запланованими до 

завершення у 2018 році, підготувати відповідні звіти та подати їх до наукового 

відділу. 

3. Збільшити кількість публікацій за результатами виконання науково-

дослідних тем у періодичних наукових виданнях Університету. 

4. Регулярно проводити кафедральні та міжкафедральні обговорення підсумків 

виконання окремих розділів науково-дослідних тем. 

5. При затвердженні тем дисертаційних робіт завідувачам кафедр та науковим 

керівникам аспірантів узгоджувати їх тематику з виконуваними по кафедрі 

науково-дослідними темами.  

6. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на керівників 

науково-дослідних тем, завідувачів відповідних кафедр, а контроль покладається на 

проректора з наукової роботи проф. Б. Б. Семака. 

 

 


