
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання 

“Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2019 рік і завдання вчених 

Університету на 2020 рік” 

 

від “30” січня 2020 року 

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

науково-дослідницької діяльності за 2019 рік і завдання вчених Університету на 2020 рік” вчена рада 

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

тенденції та досягнуто вагомі результати:  

1) у 2019 році була успішно завершена процедура перереєстрації двох наукових видань 

Університету, а саме Вісника Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки та 

Підприємництво і торгівля.  Цим виданням експертними комісіями МОН України була присвоєна 

категорія “Б”; 

2) у 2019 році вченими Університету виконувалася 31 науково-дослідна тема. Даний показник у 

2018 р. становив 39 тем, в 2017 р. – 39, а в 2016 р. – 45. У 2019 в Університеті виконувалось 26 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 17 наукових шкіл під 

керівництвом провідних вчених. Найбільше наукових шкіл функціонує на кафедрах Інституту 

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

4) за підсумками 2019 року вченими Університету опубліковано 202 наукових статті в 

загальноукраїнських журналах,  з них 195 статей – у фахових виданнях. У останні роки чітко 

прослідковується тенденція скорочення кількості публікацій у нефахових виданнях;  

5) у звітному році вченими Університету було опубліковано 45 статей у зарубіжних виданнях, 

що на 42% більше ніж у попередньому році;  

6) за звітний період опубліковано 24  монографії, з яких 21 у співавторстві, що менше ніж у 

попередні роки (2018 – 41; 2017 – 37; 2016 – 26);  

7) загалом вченими Університету у 2019 році було опубліковано 123 статті у виданнях 

індексованих у міжнародних наукометричних базах, з яких 15 статей у виданнях Scopus (на 53% більше 

ніж у 2018 році), 23 у виданнях Web of Science (на 56% більше ніж у 2018 році), а також 168 статей у 

виданнях включених до наукометричних баз Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ та інших; 

8) за звітний період вчені Університету зробили 327 доповідей на понад 200 зарубіжних, 

всеукраїнських, міжнародних і вузівських конференціях, а також було опубліковано 675 тез за 

результатами участі у цих конференціях. Із цієї кількості у 2019 р. на закордонних конференціях було 

зроблено 16 доповідей, а за їх результатами опубліковано 16 тез; 

9) загалом за 2019 р. підвищили свою кваліфікацію 26 працівників Університету. Основна 

частина викладачів проходила стажування у вузах та науково-дослідних установах західного регіону 

України. Ряд викладачів у звітному році пройшли стажування за кордоном  у провідних вузах Великої 

Британії, Франції та Польщі; 

10) у 2019 році в Університеті відбулося суттєве скорочення контингенту аспірантів 

порівняно з минулим 2018 роком. Станом на кінець звітного року в аспірантурі Університету 

навчається 27 аспірантів. Скорочення кількості аспірантів насамперед пов’язане із змінами у 

законодавчому полі, зокрема закріплення за одним науковим керівником не більше 2 аспірантів;   

11) у звітному році в Університеті захищено 9 докторських дисертаційних робіт, з них 4 

захищено нашими викладачами (І. М. Мельник, І. І. Свидрук; О. О. Трут; Б. М. Шевчик) і ще  4 

захищено нашими докторантами (І. М. Білецька, Ю. М. Мельник, І. О. Корчинський, В. С. Рейкін), 1 

дисертаційна робота захищена М. А. Кальницькою із ДВНЗ “Ужгородський національний університет”. 

У інших спеціалізованих радах нашими викладачами захищено 3 докторські дисертаційні роботи 

(О. О. Гудзовата, Ю. В. Полякова, Т. П. Яхно). Загалом у трьох спеціалізованих радах нашого 

Університету у звітному році було захищено 13 кандидатських дисертацій, з них 6 нашими 

здобувачами і аспірантами (С. М. Ільчишин, Ю. М. Ярова, І. В. Мойсеєнко, Ю. О. Морщавка,             

А. І. Курак, Х. В. Кузьма) та 5 здобувачами з інших закладів вищої освіти (С. Г. Мороз, А. І. Тесля,       

В. С. Мохняк, Н. Ю. Мартинюк, О. В. Кириченко). 



12) у 2019 році студентами Університету на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт та Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт здобуто 10 дипломів (3 - І місце, 3 - ІІ місце і  4 - ІІІ 

місце); 

13) у звітному році активізувалась наукова робота викладачів Університету із студентами 

магістратури, що знайшло своє відображення у збільшенні кількості опублікованих статей, де 

співавторами виступали студенти ОКР “Магістр”; 

14) за звітний період Університет став членом організації Crossref, що дало змогу присвоювати 

усім опублікованим науковим статтям унікальні цифрові ідентифікатори (DOI) та зробити ці статті 

більш доступними для ознайомлення та цитування користувачами мережі Інтернет. У 2019 році видано 

друком 7 наукових вісників ЛТЕУ, а саме № 57 і № 58 вісника з економічних наук, № 22 з технічних 

наук, № 8 з юридичних наук, № 16 з гуманітарних наук і № 24 і № 25 вісника “Підприємництво і 

торгівля”. 

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

діяльності 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 сприяти їх участі у конференціях, котрі проводяться в Університеті та за 

його межами; 

− звітність по науково-дослідних темах окремими керівниками цих тем подається із запізненням 

або не у повному обсязі; 

− 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;   

− 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 оновлюється на веб-ресурсах кафедр і 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  2019 році визнати ефективною. 

2. Науковим керівникам та кафедрам Університету забезпечити своєчасне оформлення 

проміжних та підсумкових звітів за результатами виконання науково-дослідних тем. 

3. Враховуючи новітні вимоги законодавства України у сфері наукової діяльності, потребує 

активізації робота по виконанню вченими Університету спільних наукових робіт з науковцями  з інших 

країн, що дасть змогу підвищити цитованість праць вчених Університету та сприятиме популяризації їх 

доробку у міжнародному академічному середовищі.  

4. Науковим керівникам дисертаційних робіт, гарантам освітніх програм 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. 

5. Завідувачам кафедр активізувати роботу та посилити контроль за підготовкою студентів до 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад.  

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. 

8. Контроль за виконанням даної ухвали покладається на проректора з наукової роботи проф.   

Б. Б. Семака. 


