
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Напрями вдосконалення наукової діяльності в Університеті на 2021-2025 

роки в контексті виконання Стратегії розвитку вищої освіти в Україні” 

 

від “17” грудня 2021 року 

 

Стратегія розвитку вищої освіти України визначає місце вищої освіти у 

суспільстві й економіці країни через формулювання місії та візії, основні 

стратегічні й операційні цілі та завдання щодо їх досягнення, механізм реалізації та 

моніторингу, очікувані результати та способи їх вимірювання на період  2021-2031 

рр. Документ було розроблено на виконання Указу Президента України «Про 

вдосконалення вищої освіти в Україні» (від 3.07.2020 № 210/2020) та відповідних 

доручень Прем’єр-міністра України (№ 23502/2/1-20 від 12.06.2020 та № 23502/3/1-

20 від 13.06.2020).  

У тексті Стратегії головною проблемою розвитку вищої освіти визначається 

відсутність довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку України, що 

ускладнює створення моделі вищої освіти, адекватної цілям майбутнього країни. 

Науково-дослідна робота в університетах України, їхній зв’язок із науковими 

установами є останнім часом однією з найбільших проблем. Незадовільний стан 

дослідницької роботи позначається на активності здобувачів вищого науково-

освітнього та наукового рівня, які мають становити головний кадровий ресурс 

наукових досліджень. З 2010 по 2019 рр. в Україні зменшилася кількість ЗВО, які 

здійснюють підготовку аспірантів – на 9,3 % (226 закладів), але стало більше 

закладів, які навчають докторантів, – на 4,7 % (168 закладів, максимальна кількість 

у 2015 р. складала 177 закладів).  

У Стратегії визначається, що головним результатом її реалізації має стати 

створення сучасної ефективної системи освіти, яка дозволяє забезпечити кадровий і 

науково-технічний супровід розвитку національної економіки, задовольняє потреби 

суспільства, посідає гідне місце у світі, є конкурентоспроможною на внутрішньому 

та світовому ринках освітніх послуг. 

В контексті виконання завдань сформульованих у Стратегії розвитку вищої 

освіти в Україні на 2021-2031 роки варто згадати про вагомі напрацювання та 

досягнення Університету: 

− частка науково-педагогічних кадрів найвищої кваліфікації а саме 

докторів наук у загальній штатній кількості науково-педагогічних працівників (без 

врахування працівників, котрі перебувають у декретній відпустці) на даний час 

становить 19%, що є найвищим показником у новітній історії Університету; 

− вченими Університету у 2020 році було опубліковано 179 статей у 

виданнях індексованих у провідних міжнародних наукометричних базах, що на 

46% більше ніж у 2019 році; 

− з 29 опублікованих вченими Університету у 2020 році монографій 12 

були написані англійською мовою, окремі з них із залученням зарубіжних 

науковців-співавторів; 



− окрім чотирьох наявних наукових вісників категорії «Б»,  у 2021 році в 

Університеті започатковане видання нового актуального наукового 

спеціалізованого журналу «Індустрія туризму та гостинності в Центральній та 

Східній Європі», котрий теж увійшов до переліку журналів категорії «Б»; 

− в Університеті на даний час виконується 27 науково-дослідних тем з 

державною реєстрацією та функціонує і успішно розвивається 15 наукових шкіл; 

− Університет подав заявку та отримав тестовий доступ до інтерактивної 

довідково-бібліографічної платформи  EBSCOhost.  

 

У зв’язку з тим, що ціла низка напрямів наукової діяльності Університету 

потребує вдосконалення, та з метою виконання перспективних завдань окреслених у 

Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки 

 

вчена рада у х в а л и л а: 

1. Керівництву та науково-педагогічним працівникам Університету всіляко 

популяризувати у середовищі абітурієнтів, студентів та суспільстві загалом 

авторитет вищої освіти та необхідність оволодіння навичками наукових досліджень 

як необхідної складової її здобуття. 

2. Науково-педагогічним працівникам Університету формувати зміст та 

наповнення курсів для навчання здобувачів вищої освіти на основі пріоритету 

науки як невід’ємної складової та орієнтиру освітньої діяльності, активно 

підвищувати свою кваліфікацію (стажуватися) на провідних підприємствах та в 

організаціях задля постійного удосконалення фаховості та практичних навичок, 

розширяти наукове співробітництво з інноваційним бізнесом, ІТ-сектором, 

провідними науковими центрами України та світу, збільшити кількість наукових 

досліджень на стику спеціальностей для подальшого  впровадження їх результатів 

у нові міждисциплінарні освітньо-професійні програми, інтегрувати результати 

наукових досліджень та інновацій у навчальні плани й освітні програми здобувачів 

вищої освіти другого та третього рівнів підготовки.  

3. Впроваджувати та поширювати практику проведення наукових досліджень 

на комерційних засадах і на замовлення бізнесу на основі підписаних з 

Університетом договорів. 

4. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на проректора з 

наукової роботи, завідувачів кафедр, директора ІЕтаФ і деканів факультетів. 

5. Контроль виконання даної ухвали здійснюється ректором                           

проф. П. О. Куциком. 

 


