
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2021 рік і завдання вчених 

Університету на 2022 рік” 

від “04” лютого 2022  року 

 

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

“Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2021 рік і завдання вчених 

Університету на 2022 рік” вчена рада зазначає, що попри проблеми викликані пандемією 

COVID-19 та карантинні обмеження впродовж звітного року вченим Університету 

вдалося адаптуватися до нових умов та досягнути вагомих позитивних результатів по 

більшості напрямів наукової роботи.  

 

Попри суттєві зміни в організації наукової роботи в Університеті, у звітному періоді 

у цій сфері відбувалась планомірна та постійна робота науково-педагогічних працівників 

та здобувачів вищої освіти всіх рівнів, про що свідчать нижченаведені факти:  

1) у 2021 році вченими Університету виконувалось 24 науково-дослідних теми (23 

теми з державною реєстрацією і 1 тема 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 13 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 2021 року вченими Університету опубліковано 209  

наукових статей в загальноукраїнських журналах, що на 11% більше ніж у 2020 році. Із 

загальної кількості опублікованих статей  177  – у фахових виданнях;  

4) у звітному році вченими Університету було опубліковано 61 стаття у зарубіжних 

виданнях, що на 4% більше ніж у 2020 році. У останні роки кількість зарубіжних 

публікацій вчених Університету стабільно зростає;  

5) за звітний період науковцями Університету опубліковано 14  монографій, з яких 

1 одноосібна. Кількість опублікованих монографій зменшилась у звітному році порівняно 

з попереднім (2020 – 30 монографій, з яких 3 одноосібні). З іншого боку, відбулося 

зростання кількості монографічних видань опублікованих іноземними мовами; 

6) загалом вченими Університету у 2021 році було опубліковано 216 статей у 

виданнях індексованих у міжнародних наукометричних базах (на 17% більше ніж у 2020 

році), з яких 32 статті у виданнях Scopus (на 21% більше ніж у 2020 році), 32 у виданнях 

Web of Science (на 40% більше ніж у 2020 році), а також 152 статті у виданнях включених 

до наукометричних баз Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ, World Cat та інших; 

7) У 2021 році в Університеті проведено 9 конференцій, з яких 7 міжнародних і 2 

всеукраїнські. За звітний період вчені Університету зробили 387 доповідей на понад 150 

зарубіжних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також було опубліковано 

607 тез за результатами участі у цих конференціях. Із цієї кількості у 2021 р. на 

закордонних конференціях було зроблено 35 доповідей, а за їх результатами 

опубліковано 60 тез, що загалом на рівні показників попереднього звітного періоду; 

8) загалом за 2021 р. підвищили свою кваліфікацію або пройшли стажування 68 

науково-педагогічних працівників Університету, що на 4% більше ніж у 2020 році. 



Основна частина викладачів проходила стажування у закладах вищої освіти та науково-

дослідних установах різних регіонів України. 9 викладачів у звітному році пройшли 

стажування та підвищення кваліфікації за кордоном  у провідних закладах вищої освіти 

та наукових центрах Польщі та Болгарії. Через карантинні обмеження онлайн формат 

проходження стажування та підвищення кваліфікації був домінуючим у 2021 році; 

9) в Університеті відбулася певна стабілізація кількості здобувачів освітньо-

наукового рівня доктора філософії. У 2021 році контингент таких здобувачів залишився 

на рівні попередніх 2020 і 2019 років і становив 27 осіб;   

10) у звітному році в Університеті було захищено 10 докторських дисертацій (у 

2020 – 6), з них 1 захищена нашим викладачем (Н. М. Рущишин) і ще  3 захищено 

докторантами Університету (В. О. Ганський, Р. Я. Баран, О. П. Мульська) та 6 дисертацій 

докторантами та здобувачами з інших закладів вищої освіти (О. Ю. Акименко, І. Ю. 

Ружицький, О. Г. Яворська із Національного університету “Чернігівська політехніка”; О. 

І. Дацко із Національного інституту стратегічних досліджень; Г. А. Заячковська із 

Західноукраїнського національного університету; Н. М. Попадинець із Державної 

установи “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”). 

Загалом у спеціалізованих радах нашого Університету у звітному році було захищено 11 

кандидатських дисертацій з яких 9 аспірантами Університету (О. В. Герега, Б. О. Бутко, 

Н. А. Антошкова, С. В. Леськова, К. П. Ляшук, М. П. Стефаник, М. О. Кралюк, 

І. Ф. Ланиця, Н. Л. Вовчик), 1 здобувачем із  Вищого навчального закладу Укоопспілки 

“Полтавський університет економіки і торгівлі” (І. С. Іщенко) та 1 дисертація була 

захищена нашим викладачем у спеціалізованій раді іншого закладу вищої освіти (С.С. 

Кость). У 2021 році в Університеті широко запроваджувалась практика роботи 

одноразових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії (Ph.D). Зокрема, у звітному році в Університеті успішно були 

захищені 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Т. Ф. Штець,    

О. Ю. Бурдик, Н. В. Василечко, М. І. Злидник, В. В. Поліщук). Також 2 дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії – наших аспірантів та здобувачів були захищені у 

інших спеціалізованих вчених радах (Я. Я. Шпарик, М. Є. Панько); 

11) звітний рік був надзвичайно результативним для студентської науки 

Університету. У 2021 році студентами Університету на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт було здобуто 19 дипломів (3 – І місце, 8 – ІІ місце і  8 – ІІІ 

місце),  а це удвічі більше ніж у 2020 році; 

12) у звітному році посилилась тенденція до збільшення наукових публікацій у 

фахових наукових виданнях здобувачів вищої освіти освітніх рівнів бакалавр та магістр 

виконаних разом з науковими керівниками або одноосібно;   

13) у 2021 році була суттєво активізована публікація наукових видань 

Університету. Зокрема  видано друком 19 випусків наукових періодичних видань ЛТЕУ, 

а саме № 62, № 63, № 64 і № 65 вісника з економічних наук, № 25, № 26, № 27 і № 28  з 

технічних наук та № 28, № 29, № 30 і № 31 збірника наукових праць “Підприємництво і 

торгівля”. Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки  успішно пройшов розгляд на колегії МОН 

України  та був включений до переліку фахових наукових видань категорії “Б”.  У цьому 

ж році вийшло друком два випуски цього вісника – № 9 і № 10. У 2021 році в 

Університеті було започатковано видання нового наукового журналу «Індустрія туризму 

і гостинності в Центральній та Східній Європі». Вийшли друком перші 3 випуски 

журналу; 

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

працівників Університету у 2021 році досягла 21,4%. 



 

Попри вагомі досягнення, у звітному році була виявлена низка проблем науково-

дослідницької діяльності Університету: 

− попри позитивну тенденцію збільшення кількості опублікованих монографій та 

наукових статей іноземними мовами, кількість виступів на зарубіжних конференціях і 

опублікованих тез науковцями Університету іноземними мовами залишається 

незначною;  

− рівень міжкафедральної та міжфакультетської наукової співпраці в Університеті  є 

недостатнім, що суттєво звужує фокус наукових досліджень та обмежує його рамками 

окремих спеціальностей;   

− завідувачам кафедр необхідно приділяти більше уваги контролю за своєчасним 

відображенням наукових досягнень та здобутків викладачів, аспірантів і студентів на 

сайтах кафедр; 

− попри очевидне збільшення кількості наукових публікацій у виданнях Scopus і Web 

of Science, при оцінці наукового доробку вчених Університету не завжди враховується 

показник цитування цих публікацій, котрий є пріоритетним у академічному середовищі 

розвинутих країн; 

− окремі науковці не завжди коректно відображають свої реквізити та реквізити 

Університету у публікаціях іноземними мовами, що призводить до плутанини при оцінці 

їх наукового доробку у реєстрах авторів міжнародних наукометричних баз. 

 

З метою підвищення ефективності науково-дослідницької діяльності Університету 

вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Науково-дослідницьку діяльність Університету у 2021 році визнати ефективною. 

2. Гарантам освітньо-наукових програм 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у лютому 2022 

року розпочати роботу з підготовки самоаналізу та документації кафедр для акредитації 

цих програм протягом наступного навчального року. 

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

потребує активізації робота по виконанню вченими Університету спільних наукових 

проектів з науковцями  з інших країн, що дасть змогу підвищити цитування праць вчених 

Університету та сприятиме популяризації їх доробку у міжнародному академічному 

середовищі.  

4. 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. 

5. Завідувачам кафедр посилити контроль за надсиланням наукових робіт студентів 

у базові заклади вищої освіти для участі у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт у 2022 році.  

6. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на завідувачів кафедр. 

7. Контроль за виконанням даної ухвали покладається на проректора з наукової 

роботи проф. Б. Б. Семака. 


