
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Про роботу СНТ Університету та активізацію науково-дослідної діяльності 

студентів” 

від “17” червня 2020 р. 

Заслухавши і обговоривши інформацію ректора Університету проф. Куцика П.О. 

щодо проблем активізації науково-дослідної діяльності студентів Університету вчена 

рада зазначає, що наукові дослідження розглядаються адміністрацією Університету та 

значною частиною студентської молоді як невід’ємна складова навчального процесу і 

важлива передумова формування цілого ряду професійних компетенцій майбутніх 

фахівців з вищою освітою. Основним завданням діяльності Студентського наукового 

товариства ім. М. Туган-Барановського Львівського торговельно-економічного 

університету (далі СНТ ЛТЕУ) є всебічне сприяння науковій, винахідницькій, дослідній 

діяльності студентів, а також формування необхідних умов для якісного розкриття їх 

наукового та творчого потенціалу.  

У 2019-2020 навчальному році студентська наукова творчість розвивалася за 

такими напрямами: підготовка наукових студентських робіт; участь у роботі 

конференцій різних рівнів;  участь у конкурсах наукових робіт та бізнес-проектах, участь 

у студентських наукових семінарах; проведення засідань круглих столів і наукових 

гуртків тощо.  

На організацію та проведення студентських наукових заходів в Університеті у 

другій половині  2019-2020 навчального року спричинила негативний вплив пандемія 

COVID-19. Через запроваджений КМУ України з 12 березня 2020 року карантин, 

наукова робота студентів Університету була переведена в онлайн-режим. МОН України 

були відмінені або змінені дати та форми проведення цілого ряду студентських наукових 

заходів. 

Одним із важливих показників якості підготовки майбутніх фахівців є 

результативність участі студентів Університету у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт, ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади та 

Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт. Переможцями Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт у 2019-2020 навчальному році стали: студентка ОР 

“Бакалавр” ОПП “Міжнародна економіка” Оласюк В.В., диплом I ступеня,  студентка ОР 

“Бакалавр” ОПП “Міжнародна економіка” Тимків Д.О., диплом IІ ступеня, випускниця 

ОПП “Міжнародна економіка” Симовинюк Б. В., диплом I ступеня, наук. керівник проф. 

Міценко Н.Г.; випускник ОПП “Міжнародна економіка” Сакаль М. М., диплом IІ 

ступеня, наук. керівник доц. Лупак  Р.Л.; випускник ОПП “Товарознавство і комерційна 

діяльність” Луньов  Є. Т., диплом I ступеня, наук. керівник проф. Міщук І. П.; студентка 

ОР “Бакалавр” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” Климів Ю. А., 

диплом IІІ ступеня, наук. керівник проф. Лозова Т. М., студент ОР “Магістр” ОПП 

“Маркетинг” Арзуманян Д. В., диплом I ступеня у VIІ Всеукраїнському студентському 

конкурсі торговельної реклами, наук. керівник доц. Бойчук І. В. 

Студент-випускник ОР “Магістр” ОПП “Товарознавство і комерційна діяльність” 

Луньов Є. Т. (наук. керівник проф. Міщук  І.П.), студентка-випускниця ОР “Магістр” 

ОПП “Маркетинг” Топорницька С. А. (наук. керівник проф. Дайновський Ю. А.) та 

студентка-випускниця ОР “Магістр” ОПП “Міжнародна економіка” Симовинюк Б. В. 

(наук. керівник проф. Міценко Н. Г.) здобули дипломи І ступеня  на Всеукраїнському 

конкурсі дипломних робіт. Студентка-випускниця ОПП “Облік і оподаткування” 

Солонтай Л. І. (наук. керівник проф. Головацька С. І.) була відзначена грамотою в 



номінації на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Студенти-

випускники ОПП “Товарознавство і комерційна діяльність” Грінченко С. В. (наук. 

керівник доц. Шалева О.І.) та Шолопа Х.І. (наук. керівник доц. Олексин І. І.) отримали 

грамоти в окремих номінаціях на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт.  

У 2019-2020 навчальному році студенти взяли участь у проведених на базі 

Університету VІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг”, Х Всеукраїнській науково-

практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сучасний стан та 

пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України”, І Міжнародній 

науково-практичній Інтернет-конференції “Інновації, тренди та перспективи індустрії 

гостинності“, ІX міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції “Актуальні 

проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя”, VIII 

Міжвузівській студентській інтерактивній конференції англійською мовою “Crisis. 

Action. Solutions. / Криза. Дія. Рішення.”, ХІ Міжнародній  науково-практичній інтернет-

конференції молодих вчених та студентів “Формування механізмів управління якістю та 

підвищення конкурентоспроможності підприємств”.  

Роботи кращих 24 студентів були представлені на  ХVІІ науково-практичній 

конференції студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки на тему “Інноваційні 

процеси та їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, котра відбулася 7 травня 

2020 року на базі нашого Університету в онлайн-режимі. 

17 червня 2020 року було проведено XV Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених “Бухгалтерський облік, аналіз, 

контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку”. Учасниками 

конференції було підготовлено 80 тез.  

Загалом протягом 2019-2020 навчального року студенти Університету для участі у 

конференціях різного рівня підготували понад 540 тез.  

Загалом у різного роду наукових конкурсних заходах, котрі проводилися на 

загальнонаціональному рівні у 2019-20 навчальному році, прийняло участь близько 40 

студентів Університету. Студенти, котрі входять до складу СНТ Університету, 

відвідували всі конференції та наукові заходи які організовувались професорсько-

викладацьким складом. 

Попри всі позитивні досягнення, необхідно акцентувати увагу і на наступних 

проблемах науково-дослідної діяльності студентів Університету: 

− відсутність бажання у багатьох студентів брати участь у науково-дослідній роботі 

або ж наукових заходах; 

− важливість постійного поєднання освітнього процесу і наукових досліджень, як 

необхідної передумови для майбутнього професійного зростання та саморозвитку не 

завжди береться до уваги всіма студентами;  

− академічний рівень наукових робіт окремих студентів є недостатнім для їх 

публікації у наукових виданнях, що вимагає більшої уваги наукових керівників у процесі 

рецензування студентських наукових робіт; 

− робота кафедральних наукових гуртків не завжди знаходить своє продовження у 

реальних результатах і здобутках наукової діяльності студентської молоді; 

− попри наявність цілого ряду студентських публікацій у іноземних наукових 

виданнях та участі студентів у програмах обміну, необхідно активізувати міжнародну 

наукову діяльність студентів Університету, оскільки така діяльність підлягає оцінці при 

акредитації освітньо-професійних програм. 

 

 



З метою активізації науково-дослідної діяльності студентівУніверситету 

 

вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Науково-дослідну діяльність студентів Університету у 2019-20 навчальному році 

визнати задовільною. 

2. Керівникам студентських наукових робіт взяти під особистий контроль 

академічний рівень та оформлення наукових публікацій студентів та сприяти їх 

розміщенню у друкованих та електронних наукових виданнях. 

3. Керівникам студентських наукових гуртків актуалізувати тематику засідань на 

основі побажань студентів та з врахуванням вимог ринку праці до фахівців з конкретних 

спеціальностей. 

4. Включити у тематику конференцій, засідань круглих столів та наукових гуртків, 

що працюють при кафедрах,  розгляд наукових проблем, котрі будуть цікавими і 

актуальними для більшості студентів і матимуть безпосередній вплив на формування їх 

майбутніх фахових компетенцій.  

5. Директору інституту, деканам факультетів, завідувачам кафедр забезпечити 

представлення та постійне оновлення на веб-сторінках кафедр та факультетів інформації  

про наукові здобутки студентів. 

6. Науковим керівникам необхідно сприяти та більш цілеспрямовано формувати 

тематику наукової роботи студентів старших курсів з метою її подальшої інтеграції з 

темами та планами виконання випускних дипломних робіт.  

7. За результатами ухвали проректору з наукової роботи проф. Семаку Б. Б. 

підготувати проєкт наказу ректора. 

 


