
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2020 рік і завдання 

вчених Університету на 2021 рік” 
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Заслухавши та обговоривши звіт проректора з наукової роботи проф.      

Семака Б. Б. “Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2020 рік і завдання 

вчених Університету на 2021 рік” вчена рада зазначає, що у зв’язку із пандемією 

COVID-19, наукова робота протягом більшої частини звітного року проводилась в 

умовах переходу Університету на дистанційну форму роботи та широкого 

запровадження онлайн технологій у освітньо-науковий процес.  

Однак, попри суттєві зміни в організації наукової роботи в Університеті, у 

звітному періоді у цій сфері діяльності за всіма принципово важливими напрямами 

збережено позитивні тенденції та досягнуто вагомі результати:  

1) у 2020 році вченими Університету виконувалось 30 науково-дослідних тем. 

Даний показник у 2019 р. становив 31 тема, в 2018 р. – 39, а в 2017 р. – 39. У 2020 в 

Університеті виконувалось 27 тем з державною реєстрацією і 3 теми без державної 

реєстрації. 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 17 наукових 

шкіл під керівництвом провідних вчених. Найбільше наукових шкіл функціонує на 

кафедрах Інституту економіки та фінансів і факультету товарознавства, управління 

та сфери обслуговування; 

3) за підсумками 2020 року вченими Університету опубліковано 186 

наукових статей в загальноукраїнських журналах, з них 155 статей – у фахових 

виданнях. Кількість публікацій у загальноукраїнських журналах у звітному році 

скоротилася через переорієнтацію значної частини авторів на опублікування статей 

у закордонних виданнях включених до провідних наукометричних баз світу;  

4) у звітному році вченими Університету було опубліковано 59 статей у 

зарубіжних виданнях, що на 31% більше ніж у попередньому році;  

5) за звітний період науковцями Університету опубліковано 30 монографій, з 

яких 2 одноосібні. Кількість опублікованих монографій зросла у звітному році 

порівняно з попереднім (2019 – 24 монографії). 

6) загалом вченими Університету у 2020 році було опубліковано 179 статей у 

виданнях індексованих у міжнародних наукометричних базах (на 46% більше ніж у 

2019 році), з яких 25 статей у виданнях Scopus (на 40% більше ніж у 2019 році), 19 у 

виданнях Web of Science (на 17% менше ніж у 2019 році), а також 135 статей у 

виданнях включених до наукометричних баз Google Scholar, Index Copernicus, 

DOAJ, World Cat та інших; 

7) за звітний період вчені Університету зробили 326 доповідей на понад 170 

зарубіжних, всеукраїнських, міжнародних і вузівських конференціях, а також було 

опубліковано 745 тез за результатами участі у цих конференціях. Із цієї кількості у 

2020 р. на закордонних конференціях було зроблено 27 доповідей, а за їх 



результатами опубліковано 60 тез, що більш ніж утричі перевищує показник 

минулого року; 

8) загалом за 2020 р. підвищили свою кваліфікацію або пройшли стажування 

рекордна кількість науково-педагогічних працівників Університету - 64, що стало 

результатом змін у освітньому законодавстві нашої країни та нових вимог до 

науково-педагогічних працівників при акредитації освітніх програм. Основна 

частина викладачів проходила стажування у вузах та науково-дослідних установах 

західного регіону України. Ряд викладачів у звітному році пройшли онлайн 

стажування та підвищення кваліфікації за кордоном  у провідних закладах вищої 

освіти та наукових центрах Польщі, Болгарії, Латвії, Румунії, Молдови, Естонії, 

Великої Британії, Іспанії та Німеччини; 

9) у 2020 році контингент здобувачів освітньо-наукового рівня доктора 

філософії в Університеті залишився на рівні попереднього 2019 року і становив 27 

осіб;   

10) у звітному році в Університеті захищено 6 докторських дисертаційних 

робіт, з них 2 захищено нашими викладачами (П. О. Куцик, А. Б. Медвідь) і ще 4 

захищено докторантами з інших  закладів вищої освіти (Н. А. Антонюк, С. О. 

Кушнір, В. В. Зайченко, Ю. В. Шушкова). Загалом у спеціалізованих радах нашого 

Університету у звітному році було захищено 3 кандидатських (PhD) дисертації, з 

них 2 нашими аспірантами (А. І. Процикевич, Н. Р. Журибіда,) та 1 аспіранткою з 

іншого закладу вищої освіти (Н. І. Кирніс). 

11) у 2020 році студентами Університету на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт та Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт здобуто 

9 дипломів (5 - І місце, 3 - ІІ місце і  1 - ІІІ місце); 

12) 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”; 

13) У 2020 році видано друком 7 випусків наукових вісників ЛТЕУ, а саме № 

59, № 60 і № 61 вісника з економічних наук, № 23 і № 24  з технічних наук, № 26 і 

№ 27 вісника “Підприємництво і торгівля”. Завершена робота з підготовки Вісника 

ЛТЕУ. Юридичні науки до подання на розгляд колегії МОН України з присвоєння 

даному віснику категорії “Б”; 

14) Частка докторів наук у загальній штатній кількості науково-педагогічних 

працівників (без врахування працівників, котрі перебувають у декретній відпустці) 

у 2020 році досягла 19%, що є найвищим показником у новітній історії 

Університету. 

 

Попри вагомі досягнення, у звітному році був виявлений низка проблем 

науково-дослідницької діяльності Університету: 

− суттєво зменшилась кількість завершених дисертаційних досліджень, що 

виконувалися на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії); 

− незначною залишається кількість одноосібних і спільних англомовних 

публікацій працівників Університету разом з авторами з інших країн;   

− запроваджені карантинні заходи через пандемію COVID-19 суттєво обмежили 

можливості вчених Університету у відвідуванні закладів вищої освіти та наукових 



центрів в Україні та за кордоном з метою участі у різних наукових заходах, 

підвищенні кваліфікації та обміну досвідом; 

− попри загальне збільшення наукових публікацій у виданнях Scopus та Web of 

Science, авторами таких публікацій є обмежене коло науково-педагогічних 

працівників Університету, у той час як значна частина викладачів ще не має жодної 

публікації у таких виданнях; 

− вчені Університету у недостатній мірі використовують можливості отримання 

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

межами. 

 

З метою підвищення ефективності науково-дослідницької діяльності  

Університету  

вчена рада у х в а л и л а: 

1. Науково-дослідницьку діяльність Університету у 2020 році визнати 

ефективною. 

2. Завідувачам кафедр та потенційним науковим керівникам проводити більш 

активну роботу з найкращими студентами магістратури з метою заохочення їх до 

навчання в аспірантурі та виконання дисертаційних робіт для здобуття наукового 

ступеня доктора філософії.  

3. Враховуючи новітні вимоги законодавства України у сфері наукової 

діяльності, потребує активізації робота з виконання вченими Університету спільних 

наукових робіт з науковцями інших країн, що дасть змогу підвищити цитованість 

праць вчених Університету та сприятиме популяризації їх доробку у міжнародному 

академічному середовищі.  

4. Оскільки публікації у виданнях Scopus та Web of Science перетворились в 

один з ключових критеріїв успішності вченого у вітчизняному науковому просторі 

та необхідною складовою ліцензійних вимог, кількість таких публікацій повинна 

зрости у наступному звітному році, зокрема за рахунок авторства тих викладачів 

Університету у кого ще немає жодної публікації у журналах індексованих в Scopus 

та Web of Science. 

5. Через посилення вимог МОН України до підвищення кваліфікації та 

стажування, науково-педагогічним працівникам Університету враховувати 

необхідність своєчасного їх проходження в обсязі 180 академічних годин (6,0 

кредитів ЄКТС) протягом останніх 5 календарних років та отримання 

підтверджуючих документів з вказанням визначених у нормативних документах 

даних. 

6. Завідувачам кафедр активізувати роботу та посилити контроль за 

підготовкою студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 

2021 році.  

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. 


