
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2018 рік  

і завдання вчених Університету на 2019 рік”  

від “04” лютого 2019 року 

 

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

науково-дослідницької діяльності за 2018 рік і завдання вчених Університету на 2019 рік”, Вчена рада 

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

тенденції та досягнуто вагомі результати:  

1) у 2018 році вченими Університету виконувалося 39 науково-дослідних тем. Даний показник у 

2014 р. становив 59 тем, в 2015 р. – 50, 2016 р. – 50, а в 2017 − 39. У 2018 р. в Університеті виконувалось 

34 теми з державною реєстрацією, що становить 87% від загальної кількості виконуваних тем. 

Виконанням науково-дослідних робіт з державною реєстрацією у звітному році було охоплено більше 

половини кафедр Університету; 

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

керівництвом провідних вчених. На сайті Університету у 2018 році була суттєво оновлена та доповнена 

інформація про діяльність більшості  наукових шкіл. Найбільше наукових шкіл функціонує на кафедрах 

Інституту економіки та фінансів і факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування; 

3) за підсумками 2018 року вченими Університету опубліковано 285 статей в загальноукраїнських 

журналах (з них 266 статей у фахових виданнях) і 26 публікацій у зарубіжних виданнях;  

4) за звітний період опубліковано 41 монографію, з яких 34 у співавторстві, що значно більше, 

ніж у попередні роки (2017 – 37; 2016 – 26; 2015 – 19; 2014 – 17);  

5) загалом вченими Університету у 2018 році було опубліковано 224 статті у виданнях, 

індексованих у міжнародних наукометричних базах, з яких 7 статей у виданнях Scopus, 10 у виданнях 

Web of Science, а також 207 статей у виданнях, включених до наукометричних баз Google Scholar, Index 

Copernicus, DOAJ, ROAD та багатьох  інших; 

6) за звітний період вчені Університету зробили 423 доповіді на понад 200 зарубіжних, 

всеукраїнських, міжнародних та вузівських конференціях, а за результатами участі у цих конференціях 

було опубліковано 662 тези. Із цієї кількості у 2018 р. на закордонних конференціях була зроблена 21 

доповідь, а за їх результатами опубліковано 36 тез; 

7) загалом за 2018 р. підвищили свою кваліфікацію 80 працівників Університету, що на 43 % 

більше, ніж у 2017 році. Основна частина викладачів проходила стажування у закладах вищої освіти та 

науково-дослідних установах Західного регіону України. Кількість закордонних стажувань працівників 

Університету порівняно з минулим роком зросла утричі. Працівники Університету у звітному році 

стажувалися у провідних зарубіжних закладах вищої освіти та міжнародних організаціях у Польщі, 

Німеччині, США, Франції, Нідерландах, Латвії та Молдові; 

8) у 2018 році в Університеті відбулося незначне збільшення контингенту аспірантів порівняно з 

минулим 2017 роком. Станом на кінець звітного року в аспірантурі Університету навчалось 176 

аспірантів та здобувачів, що на 1% більше, ніж станом на кінець 2017 року. Збільшення кількості 

аспірантів було частково пов’язане з відкриттям та успішним ліцензуванням нових спеціальностей у 

аспірантурі Університету;   

9) у звітному році в Університеті було захищено 12 кандидатських і 5 докторських дисертацій 

(Г. С. Григор’єв, Р. П. Підлипна, Ю. І. Турянський, Р. Р. Августин та Р. Л. Лупак);  

10) У 2018 році четверо викладачів Університету (к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку  

К. І. Кузьмінська; к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин М. М. Чех; к.ю.н., доцент 

кафедри теорії держави і права Г. М. Санагурська; к.т.н., доцент кафедри товарознавства та технології 

непродовольчих товарів Ю. А. Пелех) стали лауреатами премії Львівської обласної державної 

адміністрації та Львівської обласної ради для молодих працівників наукових установ та закладів вищої 

освіти Львівської області. Це найбільша кількість лауреатів від Університету, котрі одночасно отримали 

цю премію, порівняно з минулими роками. Після проходження конкурсного відбору у 2018 році та за 

поданням Укркоопспілки доцент кафедри бухгалтерського обліку Р. А. Марценюк був рекомендований 

на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 

11) у 2018 році студентами Університету на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт здобуто 9 дипломів (3 - І ступеня, 4 - ІІ ступеня і  2 - ІІІ ступеня), а також двоє студентів здобули 

дипломи ІІ ступеня на Всеукраїнському студентському конкурсі з торговельної реклами. На ІХ 

Регіональному конкурсі рекламних проектів один студент здобув диплом ІІІ ступеня, а на 



Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт було здобуто 5 дипломів (2 - І ступеня, 2 - ІІ ступеня і 1 - ІІІ 

ступеня); 

12) за звітний період усі наукові видання Університету – Вісник ЛТЕУ. Економічні науки, Вісник 

ЛТЕУ. Технічні науки, Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки, Вісник ЛТЕУ. Гуманітарні науки та 

“Підприємництво і торгівля” зареєстровано у каталозі найбільшої наукометричної бази світу – “Ulrich’s 

Periodicals” (CША), а у другій половині 2018 року три видання Університету – Вісник ЛТЕУ. Економічні 

науки, Вісник ЛТЕУ. Технічні науки та “Підприємництво і торгівля” були включені до каталогу 

міжнародної  наукометричної бази “Index Copernicus”. У 2018 році видано друком 9 наукових вісників 

ЛТЕУ, а саме: № 54, 55 і 56 вісники з економічних наук, № 19 і 20 з технічних наук, № 6 з юридичних 

наук, № 15 з гуманітарних наук та № 22 і 23 “Підприємництво і торгівля”; 

13) у звітному році було вдосконалено систему оформлення та подання у науковий відділ 

звітності за результатами виконання науково-дослідних тем науковими керівниками та кафедрами 

Університету; 

14) протягом звітного року було завершено процес оптимізації подання наукової звітності від 

підрозділів до наукового відділу Університету, зокрема така звітність не тільки формувалась 

безпосередньо на кафедрах, але й напряму подавалась у науковий відділ заступниками завідувачів 

кафедр з наукової роботи, що дало можливість суттєво покращити повноту та якість наданої інформації.  

 

Попри вагомі досягнення, у звітному році був виявлений ряд проблем науково-дослідницької 

діяльності Університету: 

− 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; 

− кількість англомовних наукових публікацій вчених Університету у звітному науковому році була 

незначною, що аж ніяк не сприяло цитуванню цих публікацій у виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз; 

− залученість більшості аспірантів до участі в наукових конференціях та опублікуванні результатів 

їхніх наукових досліджень в наукових вісниках Університету є недостатньою, що  вимагає більш 

активної співпраці з науковими керівниками дисертаційних робіт та провідними вченими Університету; 

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

повному обсязі подається на веб-ресурсах кафедр та факультетів; 

− у звітному році не в повному обсязі використовувалися можливості міжкафедральної наукової 

співпраці, особливо стосовно напрямків наукових досліджень, котрі відбуваються “на стику” напрямів 

підготовки та спеціальностей. 

 

З метою підвищення ефективності науково-дослідницької діяльності  Університету 

вчена рада у х в а л и л а: 

1. Науково-дослідницьку діяльність Університету у 2018 році визнати ефективною. 

2. Науковим керівникам та кафедрам Університету до 31.05.2019 р. оформити проміжні та 

заключні (для завершених тем) звіти за результатами виконання науково-дослідних тем та подати їх на 

розгляд і затвердження Вченою радою. 

3. Завідувачам кафедр та науковим керівникам взяти під особистий контроль процес вибору тем 

дисертаційних робіт аспірантами у напрямі їхньої узгодженості з тематикою науково-дослідних тем, що 

виконуються кафедрами. 

4. Активізувати наукову роботу викладачів Університету зі 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 покладається на проректора з наукової роботи                        

`проф. Б. Б. Семака. 


