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Наукова робота професорсько-викладацького складу та аспірантів Академії здійснювалася у відповідності з перспективним планом наукової діяльності на 2011─2020 рр.
та програмами розвитку наукових шкіл, що функціонують у структурних підрозділах
Академії (Інститут економіки та фінансів, факультети менеджменту, міжнародних
економічних відносин, товарознавчо-комерційний та юридичний).
Основні результати наукової роботи за звітний період є такими:
1) захищено одну докторську дисертацію (Гринкевич С. С. за спеціальністю 08.00.07
“Демографія, економіка праці і соціальна політика” на тему: “Стратегічні імперативи
розвитку і використання трудового потенціалу в інформаційній економіці”, що дозволило
збільшити питому вагу докторів наук у професорсько-викладацькому складі Академії – до
9,6 % працюючих (у 2012 р. цей показник становив 6,3%, а у середньому за 2006-2010 рр.
– 4,6%) та 21 кандидатську дисертацію;
2) студентами Академії отримано сім дипломів І, ІІ та ІІІ ступеня за перемогу на
Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових і дипломних робіт, що
засвідчує вдосконалення стилю та поліпшення організації студентської наукової роботи,
підвищення її результативності;
3) у стажуваннях за кордоном прийняли участь к.е.н., професор, завідувач кафедри
бухгалтерського обліку Бачинський В.І. в Малопольській вищій школі економічній (м.
Тарнов, Республіка Польща), к.е.н., викладач кафедри міжнародних економічних відносин
Черкас Н.І. в Університеі Редландса (Каліфорнія, США.), к.е.н. викладач кафедри
маркетингу Дмитрів А.Я. в Економічному Університеті у м. Познань у рамках освітньостипендіальної програми Лена Кіркленда і старший викладач кафедри теорії держави і
права Мацелюх О.В. у Western Michigan University (Michigan, USA), викладач кафедри
іноземних мов. Кость С.С. у Літній школі для богемістів: (м. Прага, Чехія);
4) налагоджено розміщення на інтернет-сторінці Академії матеріалів про наукові
здобутки вчених, діяльність наукових шкіл та проведені заходи, забезпечено оперативне
розміщення статей, презентацій та виступів на конференціях.
Водночас потребують більшої уваги такі питання:
 збільшення кількості наукових публікацій та цитувань у виданнях, що внесені до
наукометричних баз, зокрема Scopus та Web of Science;
 підвищення якості публікацій у Вісниках ЛКА, оскільки їх рівень залишається
недостатнім для набуття статусу рейтингового видання;
 відсутність звітів про виконання НДР вченими Академії, не кажучи про масштабні
презентації завершених робіт;
 невирішеними до кінця залишаються проблеми проведення факультетами
параметричної

оцінки

академічного

доробку

вчених

Академії

у

розрізі
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професорсько-викладацького складу випускових кафедр;
 не вдалося провести конкурс на кращу одноосібну статтю молодого вченого
Академії віком до 35 років у загальноукраїнському або зарубіжному журналі;
 не реалізовується система сприяння Асоціації випускників ЛКА для стимулювання
студентської наукової творчості;
 вчені Академії не повністю використовують можливості наукових стажувань та
грантових програм для запозичення новаторських підходів до наукової роботи;
 працівниками несвоєчасно або ж взагалі не подаються інформаційні матеріали про
наукові досягнення викладачів, аспірантів та студентів для розміщення на інтернетсторінці Академії, та часто не відповідають естетичним та змістовним вимогам;
 повільно створюється електронний каталог монографічної літератури;
 бажає кращого рівень підготовки студентських наукових досліджень, що вимагає
більшої особистої відповідальності наукових керівників чи консультантів.
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РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Наукові дослідження вчених Академії в основному зосереджувалися навколо виконання науково-дослідних робіт згідно перспективних планів діяльності кафедр та/або
рамках діяльності діючих наукових шкіл.
1.1. Тематика науково-дослідних робіт
У 2014 р. вченими Академії виконувалося 59 науково-дослідних тем. Даний показник
у 2012 р. становив 54 теми, а в 2013 р. – 62 (рис. 1.1), проте у звітному періоді відбулося
значне збільшення кількості науково-дослідних робіт з державною реєстрацією (до 33
робіт). На сьогодні виконуються такі НДР з державною реєстрацією:
1. "Інтегровані системи обліку в корпоративному управлінні: концепції, методологія,
організація" (проф. Куцик П.О.), державний реєстраційний номер 01111U010539;
2. "Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі
управління підприємств основних галузей економіки" (проф. Куцик П.О.),
державний реєстраційний номер 01111U010540;
3. "Розвиток методології та організації бухгалтерського обліку і контролю на
підприємствах споживчої кооперації країни" (проф. Озеран В.О.), державний
реєстраційний номер 01111U010543;
4. "Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності банків України" (проф.
Копилюк О.І.), державний реєстраційний номер 0112U001402;
5. "Інформаційно-аналітична

підтримка

комплексного

оцінювання

соціально-

економічного розвитку регіонів" (доц. Артеменко В.Б.), державний реєстраційний
номер 0107U005049;
6. "Розроблення сучасних інформаційних технологій та розвиток освітньої діяльності
Львівської комерційної академії" (доц. Артеменко В.Б.), державний реєстраційний
номер 0107U005050;
7. "Механізм формування і використання прибутку підприємств роздрібної торгівлі в
умовах ринкових відносин" (професор кафедри, доц. Міценко Н.Г.), державний
реєстраційний номер 0112U000653;
8. "Механізми розвитку підприємництва в умовах глобалізації" (проф. Апопій В.В.),
державний реєстраційний номер 0112U003206;
9. "Моделювання національної системи обліку і контролю в умовах використання
міжнародних стандартів фінансової звітності" (доц. Канак Й.В.), державний
реєстраційний номер 01111U010544;
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10. "Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, методологія (доц.
Бачинський В.І.) , державний реєстраційний номер № 01111U010542;
11. "Організаційно-економічний механізм ефективного функціонування підприємств
торгівлі" (професор кафедри, доц Міценко Н.Г.), державний реєстраційний номер
112U000652;
12. "Підприємства споживчої кооперації в системі інтеграційних процесів" (професор
кафедри, доц. Міценко Н.Г.), державний реєстраційний номер 0112U007116;
13. "Проблеми метрологічного аналізу економічних систем" (проф. Башнянин.Г.І.),
державний реєстраційний номер 0111U008262;
14. "Проблеми трансформації кооперативних систем за умов ринкової транзиції"
(проф. Башнянин.Г.І.), державний реєстраційний номер 0111U008261;
15. "Проблеми

функціонування

та

розвитку

економічних

систем"

(проф.

Башнянин.Г.І.), державний реєстраційний номер 0111U008260;
16. "Розвиток методології та організації обліку, аналізу і контролю в ВНЗ" (доц.
Медвіль Л.Г), державний реєстраційний номер 01111U010541;
17. "Розроблення сучасних інформаційних технологій та розвиток освітньої діяльності
Львівської комерційної академії"(доц. Артеменко В.Б.), державний реєстраційний
номер 0107U005050;
18. "Трансформація внутрішньої торгівлі та сфери послуг на інноваційних засадах"
(проф. Апопій В.В.), державний реєстраційний номер 0112U003207;
19. "Формування системи логістики підприємств торгівлі" (доц. Міщук І.П.),
державний реєстраційний номер 0112U007113;
20. "Монетарні ефекти платіжного балансу в доларизованій "залежній" економіці з
нестабільним

механізмом

очікувань",

(проф.

Шевчук

В.О.),

державний

реєстраційний номер 01114U003861;
21. "Механізми

збалансованого

регіонального

розвитку як

складова стратегії

модернізації України" (виконавці – проф. Флейчук М.І. та асист. Василиця О.Б)
номер державної реєстрації 0113U001160;
22. "Посланням Президента до Верховної ради України 2015"(виконавці – проф.
Флейчук М.І. та асист. Василиця О.Б), номер державної реєстрації 0237U000484;
23. “Формування і оцінювання асортименту, властивостей і якості непродовольчих
товарів” (державний реєстраційний номер 0111U010536) – керівник теми проф.
Доманцевич Н. І., виконавці усі члени кафедри;
24. "Дослідження і формування споживних властивостей взуття спеціального
призначення" (професор кафедри, доц. Беднарчук М.С.), державний реєстраційний
номер 0111U004079;
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25. "Дослідження і формування споживних властивостей спортивного взуття"
(професор кафедри, доц. Беднарчук М.С.), державний реєстраційний номер
0111U004080;
26. "Дослідження проблем формування асортименту і якості взуттєвих матеріалів і
взуття" (професор кафедри, доц. Беднарчук М.С.), державний реєстраційний номер
0110U005164;
27. "Дослідження проблем формування асортименту і якості виробів із відновлених
полімерів" (проф. Доманцевич Н.І.), державний реєстраційний номер 111U010538;
28. "Розроблення інноваційних та удосконалених технологій харчової продукції нового
асортименту" (проф. Ощипок І.М.);
29. “Проблеми поліпшення споживних властивостей, збереженості та наукове
обґрунтування і розроблення продуктів підвищеної харчової цінності”(проф.
Сирохман І.В.), державний реєстраційний номер 0110U003067;
30. “Комплексні антропометричні дослідження типології молоді України віком від 14
до 23 років” (проф. Коновал В.П. (КНУТД), виконавець – професор кафедри, доц.
Беднарчук М.С.) державний реєстраційний номер 0108U001307;
31. “Наукове обґрунтування процесу інформаційного забезпечення товарів” (професор
кафедри, доц. Беднарчук М. С.), державний реєстраційний номер 0111U004078;
32. “Організаційно-економічний механізм ефективного функціонування підприємств
торгівлі” (доц. Міценко Н.Г.), державний реєстраційний номер 0112U000652;
33. „Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей, біологічної цінності
і зберігання жировмісних борошняних кондитерських виробів” (проф. Сирохман
І.В.), державний реєстраційний номер 0110U005163.
За результатами виконання НДР у 2014 році:
а) опубліковано 77 наукових статей у загальноукраїнських журналах і 66 – у
зарубіжних виданнях;
б) матеріали наукових досліджень використовувалися при підготовці круглих столів, а також підготовці лекцій та проведенні практичних і семінарських занять;
в) за тематикою науково-дослідних робіт Академії у 2014 р. захищено 22 дисертаційні роботи, з них:
 1 докторська дисертація (Гринкевич С.С.);
 21 кандидатська дисертація (Кузьмінська К.І., Олексюк М.І., Канцір І.А.
Магас Н.В., Вареник В.А., Гелей Л.О., Лазур С.П., Лінтур І.В., Труш І.Є.,
Василиця О.Б., Дем’янчук Ю.І., Топільницька І.О., Семенюк А.Я., Хамула О.О.,
Ратушна Б.П., Олашин М.М., Креденець О.В., Ковальчук Х.І., Машта Н.О.,
Демидчук Л.Б., Катрук М. І.).
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г) впроваджено технологію тестування TestMe для тестування студентів ЛКА,
розроблено алгоритми друку відомостей тестування академічних груп студентів з
урахуванням можливості автоматизованої заміни шкали оцінювання.

Рис. 1.1. Кількість виконуваних науково-дослідних тем викладачами кафедр
Академії, 2004─2014 рр.
Необхідно продовжити роботу над тим, щоб виконання кожного етапу досліджень
та завершення науково-дослідної роботи не лише документувалося відповідним чином, але
й отримувало належний академічний резонанс і завершувалося підготовкою колективної
монографії. Також доречно організовувати загальноакадемічні презентації завершених
НДР, із запрошенням вчених інших вузів та академічних установ Західного наукового
центру.
Послідовне виконання власних НДР, що відбивають профіль кафедри, повинно
сприяти розвитку наукових шкіл і слугувати елементом інтеграції наукової та педагогічної
діяльності. Також необхідно знайти оптимальний баланс між участю окремих вчених у
кафедральних дослідженнях та роботах на замовлення сторонніх академічних і
неакадемічних установ. Попри існуючі можливості, поки що немає прикладів подібної
співпраці в рамках комплексу “Економосвіта”, що важливо з погляду тіснішої інтеграції
наукових досліджень та навчального процесу.
З погляду виконання науково-дослідних робіт найбільш результативними за звітний
період стали Інститут економіки і фінансів та товарознавчо-комерційний факультет (рис.
1.2). Виразне пожвавлення наукової роботи спостерігається на кафедрах бухгалтерського
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обліку, економіки підприємства, іноземних мов, товарознавства непродовольчих товарів.
Досі залишається невирішеною проблема виконання власної НДР на випусковій кафедрі
маркетингу, що не сприяє становленню наукових шкіл та підвищенню якості навчального
процесу. Слід прагнути до такого стану справ, коли кожна кафедра виконує одну-дві
масштабні НДР з державним реєстраційним номером, які можуть претендувати на
загальноукраїнське визнання та слугувати засобом консолідації наукової роботи кафедри та
навчального процесу.

Рис. 1.2. Кількість науково-дослідних робіт у розрізі факультетів Академії, 2014 р.
1.2. Розвиток наукових шкіл
У 2014 р. в Академії тривав процес організаційного зміцнення існуючих наукових
шкіл.
На кафедрі економічної теорії під керівництвом д.е.н., проф. Башнянина Г.І.
функціонують 2 наукові школи з дослідження проблем перехідних економічних систем, що
повністю відповідають низці формальних ознак. За проблематикою школи було
підготовлено і захищено 20 докторських та 90 кандидатських дисертацій, у т. ч. в 2014 р. – 4
кандидатських.
За результатами діяльності наукової школи кафедри у 2004-2014 рр. опубліковано 66
рейтингових публікацій: 36 монографій та 30 статей у загальноукраїнських журналах. Так,
протягом 2014 р. опубліковано 3 монографії.
З метою подальшого організаційного і науково-методичного об’єднання вченихекономістів м. Львова, що займаються дослідженням метрологічних проблем економічних
систем у 2014 р. продовжено видання наукового альманаха “Економічні системи”.
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На кафедрі аудиту продовжує діяти започаткована у 2001 р. д.е.н., проф.
Рудницьким В.С. наукова школа “Методологія і організація обліку, аналізу та контролю
діяльності суб’єктів господарювання”. Сьогодні її очолює д.е.н., проф. Редченко К.І. У
рамках діяльності цієї школи захищено 18 кандидатських і 2 докторські дисертації. За
2014 р. кількість публікацій (викладачів і аспірантів), що відповідають тематиці наукової
школи, становила 36, з них опубліковано 7 статей у фахових виданнях і 29 тез доповідей.
Послідовниками наукової школи “Проблеми та напрями розвитку обліку в галузях
економіки”, яка активно функціонує на кафедрі бухгалтерського обліку під керівництвом
проф. Озерана В. О. є: проф. Куцик П. О., проф. Корягін М. В., доц. Коваль Л. І.,
доц. Головацька С. І., доц. Панченкова Ю. В., доц. Канак Й. В., доц. Должанський А. М.,
доц. Костів М. А., доц. Чабанюк О. М., доц. Височан О. С. (кафедра обліку і аналізу НУ
“Львівська політехніка”), ст. викл. Труфіна Ж. С. (кафедра обліку і аудиту Чернівецької
філії Київського національного торговельно-економічного університету), к.е.н., ас.
Чік М. Ю., ас. Попітіч Т. В., асп. Черній М. Я., здобувач Паславська О.О.
Переважна більшість послідовників наукової школи пройшли через аспірантуру,
захистили кандидатські дисертації, отримали наукові звання доцентів і самостійно керують
науково-дослідними роботами студентів, магістрів та аспірантів. Так, проф. Куцик П. О. на
сьогоднішній день має 10 захищених аспірантів і працює над докторською дисертацією.
Потенційними докторантами є: доц. Коваль Л. І., доц. Головацька С. І., доц. Панченкова Ю. В., доц. Канак Й. В., доц. Должанський А. М., доц. Костів М. А. У 2014 р.
підготовлено 46 публікацій, що відповідають тематиці наукової школи.
На кафедрі економіки підприємства продовжує діяти наукова школа “Економічні
проблеми розвитку сфери торгівлі”. Сьогодні її активними учасниками виступають
професор кафедри доц. Міценко Н. Г., доц. Заярна Н. М, доц. Дуда С. Т., доц. Лупак Р. Л.,
доц. Ільчук О. О., доц. Дуляба Н. І. Так, основними досягненнями наукової школи у 2014 р.
є видання 1 монографії та розділу до монографії, виконання чотирьох науково-дослідних
тем, захист двох кандидатських дисертацій. У звітному році на кафедрі економіки
підприємства також функціонувала наукова школа “Забезпечення економічної безпеки
соціально-економічних систем” під керівництвом д.е.н., проф. Васильціва Т.Г. Активними
учасниками школи є д.е.н., проф. Іляш О. І., д.е.н., проф. Гринкевич С.С., доц. Городня Т.А.
Основним досягненням роботи наукової школи у 2014 році було виконання двох науководослідних тем, написання двох монографій, захист однієї докторської дисертації та однієї
кандидатської дисертації.
На кафедрі фінансів і кредиту функціонує наукова школа “Управління фінансами”,
яку очолює д.е.н., проф. Васильців Т. Г. У межах тематики наукової школи викладачами,
аспірантами та пошукувачами кафедри виконані та захищені 14 кандидатських дисертацій.

10
Окремим напрямом діяльності наукової школи є виконання бюджетних науково-дослідних
тем та наукових тем на замовлення організацій та підприємств. У 2014 р. колектив кафедри
завершив виконання кафедральної науково-дослідної теми “Управління фінансами
споживчої кооперації в ринкових умовах господарювання” (наук. кер. проф. Біла О. Г.).
При кафедрі банківської справи функціонує дві наукові школи: “Банківська
інвестиційна діяльність”, якою керує д.е.н., проф. Вовчак О. Д. та “Організаційноекономічні засади функціонування банків України в умовах євроінтеграції” під
керівництвом к.е.н., проф. Копилюк О. І. З тематики наукових шкіл науковцями розвинуто
теоретичні засади та розроблено пропозиції, які знайшли своє відображення у дисертаційних дослідженнях. До основних досягнень наукової школи впродовж 2004-2014 рр. належать: розробка науково-дослідних тем (впродовж досліджуваного періоду завершено виконання 9 науково-дослідних тем); опублікування 23 монографій та 3 розділів у колективних
монографіях. Загалом за тематикою наукової школи науково-педагогічними працівниками
кафедри за 2004-2014 рр. опубліковано 625 наукових праць, за 2014 р. – 67 наукових праць.
На кафедрі МЕВ плідно функціонує наукова школа “Проблеми платіжного балансу
в “залежній” економіці” трансформаційного типу з нестабільністю очікувань інфляції та
обмінного курсу” (Шевчук В.О., Черкас Н.І., Чех М.М.). За останній рік за проблематикою
наукової школи “Проблеми платіжного балансу в “залежній” економіці” трансформаційного
типу з нестабільністю очікувань інфляції та обмінного курсу” опубліковано 10 публікацій, у
т.ч. – 7 зарубіжних публікацій. З проблематики проведених учасниками наукової школи
досліджень підготовлено 12 виступів на національних (Львів, Тернопіль) та зарубіжних
(Польща, США, Туреччина, Італія, Греція) наукових конференціях.
Науково-педагогічна школа кафедри маркетингу “Використання результатів
теоретичних і практичних розробок із вдосконалення функціонування комерційних та
некомерційних підприємств за концепцією маркетингу у запровадженні інноваційних
технологій навчання у ВНЗ”,

функціонує під керівництвом професора кафедри проф.

Скибінського С.В. У звітному періоді у діяльності школи, зокрема її учасників, можна
відзначити таке: публікація у загальноукраїнському журналі (доц. Балук Н.Р.) та
опублікування підрозділу монографії (доц. Іванова Л.О. у співавторстві).
На кафедрі інформаційних систем у менеджменті

діють 2 наукові школи

«Інформаційне забезпечення системи управління торгівельними підприємствами і
організаціями» (керівник: Мізюк Б.М. д.е.н, професор): за звітний період захищено 1
кандидатську дисертацію, видано близько 10 статей і 1 посібник з грифом МОН “Розробка і
впровадження дистанційних освітніх технологій у вищій школі”. За звітний період
опубліковано також 3 статті.
На кафедрі теорії держави та права продуктивно функціонує наукова школа
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“Проблем прав і свобод людини та громадянина: теоретичні та історичні аспекти”
(керівник – проф. Вдовичин І.Я,, заступник керівника – доц. Передрієнко В.О.). Дана
наукова школа почала свою діяльність у 2006 р. і на даний час є активно діючою. Основним
напрямом дослідження є сприяння формуванню державної політики у відповідній галузі та
становленню інституту прав людини як найвищої соціальної цінності на підставі
акумульованих знань та проведених наукових досліджень у сфері прав, свобод, інтересів та
обов’язків людини і громадянина.
На кафедрі історії та політології функціонує наукова школа “Кооперативне
будівництво”. Голова школи – проф. Гелей С.Д., заступник голови – доц. Рутар С.М. Школа
перебуває у стані активно діючої. Метою дослідження є розкриття впливу політичних,
соціально-економічних та культурно-освітніх факторів на становлення та розвиток
української кооперації, її правове становище в умовах дискримінаційної політики урядів
Росії, Польщі, Німеччини та Радянського Союзу; аналіз кооперативного законодавства,
визначення місця української кооперації у контексті господарської системи країн
Центральної та Східної Європи; визначення головних етапів розвитку, кількісних та якісних
параметрів, організаційних форм і структури управління, функцій кооперативів та їх
фахових центрів.
На кафедрі товарознавства непродовольчих товарів здійснюють діяльність
наукові школи „Формування екологічної безпеки текстильних матеріалів та виробів, і
вдосконалення методів її товарознавчої оцінки ” (керівник проф. Семак Б. Д.), основою якої
є дослідження екологічної безпеки текстильних матеріалів та виробів, а також
вдосконалення методів її товарознавчої оцінки; „Дослідження проблем формування
асортименту і якості взуттєвих матеріалів і взуття” (керівник професор кафедри доц.
Беднарчук М. С.), основою якої є дослідження споживних властивостей і формування
асортименту взуттєвих матеріалів та взуття, розроблення нових методик його дослідження,
а також, на основі власних експериментальних досліджень та врахуванням передових
зарубіжних технологій у легкій промисловості, створення нових у вітчизняному
виробництві конструкцій взуття різного призначення з його подальшою промисловою
апробацією; “Дослідження проблем формування асортименту і якості виробів із
відновлених полімерів” (керівник проф. Доманцевич Н. І).
За результатами виконаних досліджень у 2014 році розглянуто на розширеному міжкафедральному науковому семінарі дві кандидатські дисертації: Шумського О. В. (науковий
керівник професор кафедри к.т.н., доц. Беднарчук М. С.), та Найвер І. Л. (науковий керівник
д.т.н., проф. Гивлюд М. М.); завершують узагальнення експериментальних досліджень
здобувач Мартинюк М. М. (90%) (науковий керівник проф. Доманцевич Н. І.) та аспірант
Шунькіна О. (70 %) (науковий керівник проф. Доманцевич Н. І.). У наукових періодичних
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виданнях за 2014 рік працівниками, аспірантами та здобувачами кафедри надруковано 43
статті і матеріали конференцій.
На кафедрі товарознавства продовольчих товарів сформовано наукову школу
„Проблеми поліпшення споживних властивостей, якості і безпечності харчових продуктів”
(керівник проф. Сирохман І.В.), основою якої є дослідження споживних властивостей нових
сортів рослинної сировини, розроблення продуктів з поліпшеним складом, підвищеною
стійкістю у зберіганні з використанням нових пакувальних матеріалів і відповідних умов. За
результатами роботи школи у наукових періодичних виданнях за 2014 рік надруковано 30
статей і матеріалів конференцій.
На кафедрі комерційної діяльності і підприємництва під керівництвом д.е.н.,
проф. Апопія В.В. функціонує наукова школа “Проблеми організації торгівлі і комерційного
бізнесу”. За проблематикою школи загалом підготовлено і захищено 2 докторські та 32
кандидатських дисертацій, у т. ч. в 2014 р. – 1 кандидатська. За 2004-2014 рр. опубліковано
25 статей у загальноукраїнських журналах та 9 монографій, у т.ч. у 2014 р. - 1 монографію.
Для оприлюднення результатів роботи наукової школи засновано видання збірника
наукових праць «Торгівля. Комерція. Підприємництво», який входить у базу фахових
наукових видань. Планом розвитку наукової школи передбачено продовження видання
зазначеного збірника, опублікування 2 монографій, захист до 2017 р. 1 докторської та 3
кандидатських дисертацій.
На кафедрі експертизи товарів та послуг формується наукова школа інноваційних
методів експертної діяльності під керівництвом д.т.н., професора Ємченко І.В. В межах роботи цієї наукової школи планується захист кандидатських дисертацій ст. викл.
Мартинюк М.М., ст. викл. Коваль М.Н., асп. Майбук Ю.В. Над докторськими дисертаціями
працюють доц. Барна М.Ю. та доц. Шестопал Г.С.
На кафедрі менеджменту триває організаційне зміцнення наукової школи формування вітчизняної моделі менеджменту. Над докторськими дисертаціями працюють проф.
Трут О.О. («Ефективність підприємств та підходи до її оцінювання»), доц. Скрипко Т.О.
(«Інвестиційно-інноваційна активність суб’єктів підприємництва»), над кандидатськими –
ст. викл. Гонська М.Р. («Кадрова політика в менеджменті торговельних підприємств»,
ст. викл. Миронов Ю.Б. («Удосконалення системи управління в банківській сфері»),
асп. Павліш Л.В. («Формування стратегії управління туристичним підприємством на
засадах маркетингу»), асп. Кавецька Х. Я. («Процесний підхід як основа формування
системи управління підприємством»), асп. Ясінська Ю.Р. («Механізм формування іміджу
підприємств харчової промисловості сучасними засобами комунікацій»), здобувач
Гонський М. Д. («Управління комерційною діяльністю торговельних підприємств»),
здобувач Качур Р.П. («Державне регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційній
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економіці»). Видана монографія Скрипко Т.О. «Парадигма розвитку і економічної безпеки
малого і середнього підприємництва в системі національної конкурентоспроможності».
На

кафедрі

харчових

технологій

і

готельно-ресторанного

бізнесу

під

керівництвом проф. Ощипка І.М. формується наукова школа „Дослідження інноваційних та
удосконалених технологій харчової продукції нового асортименту”
На кафедрі хімії і фізики під керівництвом проф. Скоробогатого Я.П. активно
працює наукова школа “Фізико-хімічні дослідження сировини та нанорозмірних матеріалів
спрямовані на вивчення споживчих властивостей товарів” за проблематикою якої загалом
захищено 4 кандидатських дисертації і у 2004-2014 рр. опубліковано 102 рейтингові
публікації: 75 статей у загальноукраїнських журналах, 27 – у зарубіжних з високим impactфактором більшість з яких входить до економетричної бази даних Scopus, 4 монографії.
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РОЗДІЛ 2. РОБОТА АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ
Робота з аспірантами і докторантами – це один з найбільш об’єктивних показників
організації наукової роботи, академічного рівня досягнутих результатів, але насамперед –
якості навчального процесу, оскільки є його логічним продовженням.
2.1. Аспіранти і докторанти
Незважаючи на відомі демографічні та економічні проблеми, у звітному році вдалося
не тільки зберегти, але й збільшити контингент аспірантів та здобувачів у Академії У
2014 році, порівняно з 2013 роком, їх кількість збільшилась на 5 осіб. Фактично за останні
чотири роки завершено перехід на комерційні засади навчання в аспірантурі.

Рис. 2.1. Загальна кількість аспірантів і здобувачів Академії (осіб), 2004─2014 рр.
Впродовж останніх двох років зросла кількість здобувачів, котрі були прикріплені
до аспірантури Академії, що проілюстровано на рис.2.2.

Рис.2.2. Зростання частки здобувачів, прикріплених до аспірантури Академії у
2014 році порівняно з 2012 роком
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За досліджувані 2005-2014 рр. найбільша кількість аспірантів в ІЕФ спостерігалася
у 2009 р. – 75 осіб. Так, у 2014 р. в аспірантурі при кафедрах ІЕФ навчалися 64 аспіранти,
що на 13 осіб (25,5 %) більше, ніж у попередньому році (рис. 2.3.).

Рис. 2.3. Динаміка кількості аспірантів в Інституті економіки та фінансів
у 2005-2014 рр.
Прикладом успішної профорієнтаційної роботи може слугувати кафедра міжнародних економічних відносин, де в 2014 р. кількість аспірантів становила 24 (рис. 2.4.).
Такий результат не лише засвідчує підвищену зацікавленість випускників Академії та
інших ВУЗів Західного регіону специфікою наукової роботи кафедри, але й переконливо
демонструє високий рівень навчання та наукової роботи. На такому фоні стають
помітнішими вагомі резерви інших кафедр факультету міжнародних економічних
відносин – кафедри маркетингу та кафедри інформаційних систем у менеджменті, які
характеризується порівняльним кадровим потенціалом.
кафедра Маркетингу;
2
кафедра ІСуМ; 3

кафедра МЕВ; 24

Рис. 2.4. Кількість аспірантів на кафедрах маркетингу, ІСуМ та МЕВ
факультету МЕВ у 2014 рр.
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Необхідно відзначити, що кафедра МЕВ протягом тривалого періоду демонструє
високі показники кількості аспірантів, що свідчить про зацікавленість випускників
науковою роботою кафедри. Також значний інтерес аспірантура на кафедрі МЕВ викликає
у випускників інших вузів в Україні та за її межами.
2.2. Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій
Важливе значення для подальшого розвитку наукової діяльності в Академії та підвищення ефективності роботи аспірантури/докторантури мало функціонування трьох
спеціалізованих вчених рад:


Д 35.840.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і
кандидата наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності);

 К 35.840.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук
за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності),
 К 35.840.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук
за спеціальностями 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів і 05.18.15
товарознавство харчових продуктів.
В 2014 р. кількість захистів кандидатських дисертацій в Академії залишилася на
досить високому рівні – 21 (2012 р. – 30, 2011 р. – 25, 2010 р. – 17, 2008 р. – 20. У 20042007 рр. цей показник становив у середньому 11 захистів. У звітному

2014 році

кількість захистів докторських дисертацій знизилася (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Захист кандидатських і докторських дисертацій в Академії, 2004-2014 рр.
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У 2014 році доц. Гринкевич С.С. була захищена докторська дисертація за спеціальністю
08.00.07 “Демографія, економіка праці і соціальна політика”. З іншого боку, за останні чотири
роки вченими Академії було захищено більше докторських дисертацій, ніж за попередній період
2004-2009 рр. Досягнутий результат дозволив збільшити питому вагу докторів наук у 2014 році
до 9,6% працюючих проти 6,3% у 2012 р., тоді як середній показник за 2006-2010 рр. становив
заледве 4,6% (Рис.2.6.). Попри це викликає стурбованість щодо відсутності за досліджуваний
період захисту докторських дисертацій на випускових кафедрах фінансів і кредиту та
менеджменту.

Рис. 2.6. Зростання частки докторів наук у структурі науково-педагогічного складу
Академії у 2010-2014 рр.

Аспірантами і здобувачами Інституту економіки та фінансів за звітний період
захищено 11 кандидатських дисертацій, у тому числі на кафедрі бухгалтерського
обліку – одна (Кузьмінська К.І.), економіки підприємства – дві (Хамула О.О.,
Олексюк М.І.), фінансів і кредиту

– одна (Магас Н.В.), банківської справи – дві

(Вареник В.А., Канцір І.А.), аудиту – одну (Гелей Л.О.), економічної теорії – чотири
(Лазур С.П., Лінтур І.В., Труш І.Є., Топільницька І.О.). Три дисертації захищено на
факультеті міжнародних економічних відносин на кафедрах: міжнародних економічних
відносин – дві (Василиця О.Б., Дем’янчук Ю.І.) та інформаційних систем у
менеджменті – одну (Семенюк А.Я.).
На кафедрах юридичного факультету захищено дві дисертації, на кафедрі
кримінального права та процесу – дві (Ратушна Б.П., Олашин М.М.). На товарознавчокомерційному факультеті захищено п’ять дисертацій, у т. ч. на кафедрі комерційної
діяльності

та

підприємництва

–

одну

(Креденець

О.В.),

товарознавства
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продовольчих товарів – дві (Ковальчук Х.І., Машта Н.О.), товарознавства
непродовольчих товарів – три (Демидчук Л.Б., Катрук М. І.) (Рис.2.7.).

Рис. 2.7. Захист кандидатських дисертацій в Академії, 2011─2014 рр.

2.3. Робота з аспірантами та докторантами
На кафедрах Академії активно проводиться робота по підвищенню ефективності
наукових досліджень аспірантів та молодих вчених. На майбутнє підвищення
ефективності роботи аспірантури сприятиме:
 проведення спеціальних семінарів і майстер-класів провідних професорів академії з
аспірантами перших курсів із питань організації та методики роботи над
дисертацією;
 акцентування науковими керівниками та завідувачами кафедр уваги аспірантів,
докторантів та молодих вчених на необхідності розміщення результатів їх наукової
діяльності у виданнях, що входять до провідних світових наукометричних баз;
 підвищеної уваги заслуговує розширення використання новітнього програмного
забезпечення та інформаційних технологій у наукових дослідженнях.
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РОЗДІЛ 3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ
3.1. Загальна характеристика
За підсумками 2014 р. викладачами Академії опубліковано близько 809 наукових
праць (рис. 3.1), що значно більше не лише від попереднього 2013 р., а й більше порівняно
з кількістю публікацій у 2009-2012 рр. За звітний період опубліковано 17 монографій, 16
розділів у монографіях, 77 статей в загальноукраїнських журналах і 66 публікацій у
зарубіжних виданнях. Відповідні показники можна порівняти з відповідними даними за
період 2004-2009 рр.: монографій – 58, розділів у монографіях – 41, статей у
загальноукраїнських журналах – 195, зарубіжних публікацій – 118.
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Рис. 3.1. Загальна кількість публікацій вчених Академії, 2004─2014 рр.
Підвищена результативність щодо публікацій в загальноукраїнських та зарубіжних
виданнях засвідчує усвідомлення викладачами Академії важливості даного показника у
формуванні рейтингових позицій вузу. Разом з тим це не повинно відволікати від того
факту, що залишається недостатньою кількість публікацій на одного працівника.
За підсумками 2014 р. викладачами кафедр ІЕФ опубліковано 403 наукові праці
(рис. 3.2.), що на 29 праць (7,8 %) більше в порівнянні з показником 2013 р.
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Рис. 3.2. Загальна кількість публікацій вчених кафедр ІЕФ у 2004-2014 рр.
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Інтенсивність публікацій на одного штатного викладача ІЕФ у 2014 р. склала 3,8
друкованих праць і не змінилась у порівнянні з 2013 р. (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Інтенсивність публікацій вчених кафедр ІЕФ (на одного працівника)
у 2004-2014 рр.
На рис. 3.4. представлено динаміку інтенсивності публікацій вчених факультету
МЕВ (у розрізі трьох кафедр) на одного штатного працівника у 2010-2014 рр. Високі
значення факультетського показника дають підстави стверджувати про досить позитивні
результати стосовно публікацій викладачів факультету. У 2014 на кафедрах МЕВ та
маркетингу тенденція є зростаючою, спостерігається збільшення інтенсивності публікацій
на одного викладача.

Рис. 3.4. Інтенсивність публікацій вчених окремих кафедр факультету МЕВ
(на одного працівника) у 2010-2014 рр.
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У 2014 році інтенсивна робота з написання і публікації наукових статей проводилася і на
кафедрах товарознавчо-комерційного факультету. Найбільше публікацій було подано до друку
працівниками кафедри товарознавства продтоварів – 74, кафедри експертизи товарів і послуг –
39, кафедри менеджменту – 46, кафедри товарознавства непродовольчих товарів – 43, кафедри
хімії і фізики – 24 та кафедри комерційної діяльності – 38. Загалом на товарознавчокомерційному факультеті за минулий рік було опубліковано 280 наукових статей, що
проілюстровано на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Кількість наукових статей опублікованих на товарознавчо-комерційному
факультеті у розрізі кафедр у 2014 році
Значні успіхи були досягнуті у 2014 році і на юридичному факультеті, де було
опубліковано 33 статті у відомих загальноукраїнських юридичних журналах. В основному це
такі як: “Підприємництво, господарство і право”, “Митна справа”, “Наше право”, “Юридична
наука”, «Європейські перспективи» тощо. Крім цього, працівниками та аспірантами факультету
було опубліковано 8 статей у зарубіжних періодичних виданнях (Рис.3.6.).

Рис. 3.6. Кількість публікацій працівників юридичного факультету опублікованих в
Україні та за її межами у 2014 році.
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3.2. Монографічні дослідження
У звітному році науковцями ЛКА опубліковано 17 монографій (табл. 3.1), що
приблизно відповідає показнику 2012 р. – 19 позицій, але значно перевищує показник
попередніх років (2011 – 9; 2010 – 15; 2009 – 13) (Рис.3.7.). Поступово зменшується
кількість монографій, що не містять глибокого аналізу поставлених дослідницьких
проблем і не становлять предметного інтересу в загальноукраїнському масштабі.

Рис.3.7. Кількість монографій опублікованих вченими Академії у 2009-2014 рр.
Таблиця 3.1
Опубліковані монографії вчених Академії у 2014 р.
Автор

Назва

Бібліографічні дані

Внутрішня торгівля України: проблеми
і перспективи розвитку
Державне регулювання інвестиційного
процесу в умовах функціонування
ринку цінних паперів

В-во “Новий Світ-2000”. –
Львів, 2014. – 564 с.
за заг. ред. П. О. Куцик. –
Львів : Растр-7, 2014. – 296
с.

2014

Державне регулювання ринку цінних
паперів у трансформаційній економіці
України

Львів: Ліга-Прес, 2014. –
204 с.

2014

Державне управління малим
підприємництвом у трансформаційній
економіці України

Львів: Ліга-Прес, 2014. –
170 с.

Беднарчук М.С.,
Половніков І.І.,
Андрущак В.І.

2014

Дослідницькі технології у виробництві
спеціального взуття

Монографія. - Львів :
Видавництво Львіської
комерційної академії, 2014.
- с.

Вовчак О.Д., Вареник
В.А., Самура Ю.О.

2014

Скрипко Т.О.

2014

Башнянин Г. І.,
Носов О.Ю.,
Марчук О.О.,
Підлипна Р.П.,
Бабійчук Т.П.

2014

Копич І.М., Нестуля О.О.,
Куцик П. О.
Куцик П.О., Вірт М.Я,
Гончарук І.В., Куцик В.І.,
Барна М.Ю.
Башнянин Г.І., Носов
О.Ю., Буряк О.П.,
Гончарук І. В.,
Підлипна Р. П.
Башнянин Г. І.,
Москва М. Г., Вірт М. Я.,
Піхняк Т. А., Буряк О. П.

Рік
2014
2014

Капіталоутворення в банківському
секторі України: теорія та практика
управління
Парадигма розвитку і економічної
безпеки малого і середнього
підприємництва в системі
національної конкурентоспроможності
Переорієнтація грошово-кредитної
політики за умов трансформаційних
змін в економіці України

Львів: Ліга-прес, 2014. –
208 с.

Львів: Ліга-Прес

В-во “Ліга-Прес”, 2014. –
204 с.
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Гладун З.С.

2014

Административное право и охрана
здоровья населения в Украине

Колектив юридичного
факультету

2014

Правове регулювання окремих видів
публічних і приватних відносин

Семак Б.Д., Галик І.С.

2014

Проблеми формування та оцінювання
екологічної безпечності текстилю

Копилюк О.І.

2014

Регіональна політика розвитку
банківської системи України

Вовчак О.Д.

2014

Ноздрина Л.,
Семенюк А.

2014

Вовчак О.Д., Пірог В.В.

2014

Васильців Т.Г.,
Магас Н.В.,
Маргіта Н.О.

2014

Корягін М.В.

2014

Міценко Н.Г.

2014

Апопій В.В., Шалева О.І.
Міщук І.П.

2014

Реструктуризація вітчизняних
комерційних банків
Управление ERP-проектами на
предприятиях торговли: аспект
эффективности
Фінансові інструменти в управлінні
кредитними ризиками банків України в
умовах глобалізації
Фінансово-економічний механізм
забезпечення конкурентоспроможності
роздрібних торговельних підприємств:
теоретико-прикладні аспекти
Формирование стоимости предприятия
в системе бухгалтерского учета
Функціонування підприємствпосередників на спеціалізованому
ринку

Гладун З.С. - Saarbrucken:
LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2014. - 652 с.
"Новий Світ – 2000. – 2014 –
482 с.
Монографія. -– Львів :
Видавництво ЛКА, 2014. –
488 с.
Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних
досліджень НАН України,
2014. – 576 с.
К.: УБС НБУ, 2014. – 430 с.
Монография. Саарбрюкен:
Lambert Academic
Publishing, 2014. – 115 с.
Камянець-Подільський: ПП
“Медобори-2006”, 2014. –
240с.
Львів: Видавець Бадікова
Н. О., 2014. – 218 с.
LAP : Lambert Academic
Publishing, 2014. – 312 р.
за ред. Н. Г. Міценко. –
Львів : ЛКА, 2014. – 376 с.

Проблеми і перспективи розвитку
внутрішньої торгівлі України

За звітний період вченими Академії опубліковано 16 розділів у монографіях (табл.
3.2), що підготовлені спільно з авторськими колективами з Тернополя, Дніпропетровська,
Сімферополя, Донецька та ін.
Таблиця 3.2
Розділи у монографіях розроблені вченими Академії у 2014 р.
Автор

Рік

Назва

Шевчук В.О.

2014

Умови СОТ і внутрішнє
макроекономічне середовище
розвитку сфери торгвлі

Флейчук М.І.

2014

Інституційні механізми
залучення коштів трудових
мігрантів як інвестиційного
ресурсу розвитку економіки (на
прикладі периферійних територій
західних регіонів України)

Семів С.Р.

2014

Фінансово-кредитний механізм в
соціально-економічному
розвитку країни

2014

Августин Аврелій; Гроций Гуго;
Цирон

Вдовичин І.Я.

Бібліографічні дані
Внутрішня торгівля України:
проблеми і перспективи розвитку / В.
Апопій, П. Балабан (ред.). ─ Львів:
"Новий Світ-2000", 2014. ─ С. 69-89
Сучасні тенденції управління
розвитком організаційно-економічних
систем (новий погляд):колективна
монографія/Загальна редакція д.е.н.,
професора Р.Р.Тіміргалєєвої.Сімферополь:ВД "Аріал", 2014.- 662 с.
За заг. ред. к.держ.упр., доц.
Ніколаєвої О.М., к.е.н., доц. Храпкіної
В. В.; Макіївський економ.-гуманіт.
ін.-т. Донецьк : Дмитренко Л. Р.
[Видавник], 2014. – 276 с.
Історія політичної думки. Навчальний
енциклопедичний словник - довідник /
заг.ред.д.п.н.ХомиН.М.[В.М.Денисенк
о, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] –

24
Львів: Новий Львів-2000, 2014 р. – 765
с. – С. 6 – 7.

Корягін М.В.

2014

Траєкторії розвитку економічної
системи в сучасних умовах

Корягін М.В.

2014

Актуальні питання обліку,
аналізу і аудиту: теорія та
практика

2014

Облікова політика підприємства
та її вплив на результати
діяльності в сучасних умовах
господарювання

2014

Напрями удосконалення
управління борговою
компонентою економічної
безпеки держави в умовах
глобалізації світової економічної
системи

2014

Стратегічні пріоритети
інноваційного розвитку
сільських територій західного
регіону України

2014

Напрями удосконалення
інституційного середовища в
контексті інноваційного розвитку
сільської економіки

Іляш О.І.

2014

Механізми підвищення
ефективності регулювання ринку
праці та розвитку людського
капіталу сільських територій
Західної України

Балук Н.Р.

2014

Розвиток ринку страхування
фізичних осіб в Україні

Дмитрів А.Я.

2014

Теоретичні засади аудиту
маркетингової діяльності вищого
навчального закладу

2014

Инновационные подходы в
маркетинговой политике
современных глобальных
компаний

Канак Й.В.

Томашик Р.Р.

Васильців Т.Г.

Лупак Р.Л.

Іванова Л.О.

Колективна монографія / за ред. О. А.
Касич, М. М. Хоменко. – Кременчук :
Кременчуцька міська друкарня, 2014.
– 235 с.
Колективна монографія у 2 т. / за ред.
П .Й. Атамас]. – Дніпропетровськ :
ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 2 – 408
с.
Соціально-економічні координати
розвитку підприємницької діяльності /
[Під ред. д.е.н., професора Ю. О.
Нестерчук]. – Умань: Видавничополіграфічний центр “Візаві”
(Видавець “Сочінський”), 2014. – Ч. 2.
– 212 с.
Економічна безпека в умовах
глобалізації світової економіки:
[колективна монографія у 2 т.]. –
Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.
І.», 2014. – Т.1. –266 с. – С. 232-245.
Стратегічні пріоритети та механізми
інноваційного розвитку сільських
територій західного регіону України:
За ред. д.е.н. Борщевського В.В., д.е.н.
Васильціва Т.Г. – Львів : Аверс, 2014.
– 176 с.
Стратегічні пріоритети та механізми
інноваційного розвитку сільських
територій західного регіону України:
За ред. д.е.н. Борщевського В.В., д.е.н.
Васильціва Т.Г. – Львів : Аверс, 2014.
– 176 с.
Стратегічні пріоритети та механізми
інноваційного розвитку сільських
територій західного регіону України:
За ред. д.е.н. Борщевського В.В., д.е.н.
Васильціва Т.Г. – Львів : Аверс, 2014.
– 176 с.
Сучасні тенденції управління
розвитком організаційно-економічних
систем (новий погляд) : колективна
монографія. Загальна редакція д.е.н.,
професора Р.Р. Тіміргалєєвої –
Сімферополь : ИТ «АРИАЛ», 2014. –
661 с. - С. 308-326.
Актуальні питання обліку, аналізу і
аудиту: теорія та прктика: [колективна
монографія у 2 т. / за ред. П.Й.
Атамас]. - Дніпропетровськ : ФОП
Дробязко С.І., 2014. - Т.2 - 408 с. - С.
318-328.
Устойчивое развитие предприятия,
региона, общества: инновационные
подходы к обеспечению: [ под общей
редакцией д-ра экон. наук, проф. О. В.
Прокопенко]. – Польша : «», 2014. –
500 с. - с. 462 - 475
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Cкрипко Т.О.

2014

Стратегічні пріоритети та
механізми інноваційного
розвитку сільських територій
західного регіону України

Скрипко Т.О.

2014

Трансформаційні процеси
економічної системи в умовах
сучасних викликів

Тернопіль: Крок, 2014 – 544с.

Тернопіль: Крок, 2014 – 544с.

3.3. Публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях
У 2014 р. вченими Академії у загальноукраїнських журналах було опубліковано 122
наукові статі, що значно більше ніж у попередній період, у 2013 р. даний показник
становив 43 публікації (рис. 3.8.). У звітному році інтерес до рейтингових публікацій
підвищився, що змінило тенденції не у бік зарубіжних видань. Опубліковано 66 праць за
кордоном (у 2013 р. – 83), що в основному стало результатом участі у міжнародних та
зарубіжних наукових конференціях.
З-поміж вітчизняних журналів найбільшою популярністю користуються: "Вісник
НБУ", "Бізнес Інформ", "Облік і фінанси", "Бухгалтерський облік і аудит", "Регіональна
економіка", "Науково-технічна інформація", "Механізм регулювання економіки", "Економіка та Держава", "Економіка України", "Технологічний аудит та резерви виробництва",
"Актуальні проблеми економіки", "Економіст", "Інноваційна економіка", "Європейські
перспективи", "Митна справа", "Часопис Київського університету права", "Порівняльне
правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку", "Наше право".

Рис. 3.8. Публікації в загальноукраїнських та зарубіжних виданнях,
2004-2014 рр.
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3.4.Кооперативна тематика в наукових дослідженнях
З метою сприяння науковим дослідженням на кооперативну тематику та
застосуванням на практиці результатів, одержаних викладачами у ході вивчення проблем
вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху, на кафедрах ведеться наступна робота:
 ефективне використання наукового потенціалу науковців кафедр для організації
наукових досліджень проблем вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху;
 підвищення якості підготовки молодих фахівців шляхом активного використання у
навчальному процесі результатів наукових досліджень на кооперативну тематику,
широкого залучення студентів до їх виконання, формування наукової школи з
проблем кооперації;
 участь вчених у вирішенні соціально-економічних проблем на основі пропозицій до
національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та
міжвузівських науково-технічних програм;
 експертна оцінка дисертаційних робіт, рецензування монографій, статей, які мають
кооперативну проблематику;
 розвиток взаємовигідних міжнародних зв’язків щодо досліджень розвитку
кооперативного руху;
 виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті
національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-практичною інформацією,
технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, проведення
виставок-ярмарків, які мають кооперативну тематику;
 проведення науково-методичних, науково-практичних конференцій, семінарів,
тренінгів, виставок, презентацій, засідань круглих столів на кооперативну
тематику;
 залучення до науково-практичної кооперативної діяльності талановитої
студентської молоді до участі в університетських, Всеукраїнських та Міжнародних
студентських олімпіадах, конкурсах, виставках;
 співпраця зі всіма зацікавленими у поширенні кооперативних знань і досвіду
особами та організаціями (кооперативними організаціями, дорадчими службами,
спілками та асоціаціями підприємців тощо).
Загалом у 2014 р. працівниками Академії підготовлено 16 публікацій на
кооперативну тематику, що наведено у табл. 3.3.
Таблиця 3.3
Опубліковані дослідження за кооперативною тематикою у 2014 р.
Автор

Назва

Біла О. Г.

Фінансові ресурси і фінансові
можливості інвестиційноінноваційного розвитку споживчої
кооперації України

Біла О. Г.

Фінансові ресурси і фінансові
можливості інвестиційноінноваційного розвитку споживчої
кооперації України

Бібліографічні дані
Фінансово-економічний розвиток України в
умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів :
збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної інтернет конференції ЛКА, 28 лютого
2014 р. – Львів : ЛКА. – С.198-201
Суспільні особливості і безпека: глобальний,
національний та особистісний вимір : матеріали
доповідей Всеукраїнської науково-практичної
конференції, 12 червня 2014. – Львів : Львівський
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Вербова О. С.

Воронко Р. М.

The role of the westukrainian
cooperation at the becoming of social
capital: experience and perspectives
Предметна сфера і об’єкти
внутрішньогосподарського
контролю підприємств і організацій
споживчої кооперації України

Гайдук І. О.

Реформування відносин власності
як забезпечення розвитку
споживчих товариств

Лупак Р. Л.

Стратегічні пріоритети підвищення
ефективності використання капіталу
підприємств споживчої кооперації

Мицак О. В.

Торгівля як пріоритетна галузь
системи споживчої кооперації
України

Мицак О. В.

Міценко Н. Г.

Міценко Н. Г.

Тенденції розвитку споживчої
кооперації України в складі
національної економіки
Формирование
конкурентоспособности
интегрированных систем
потребительской кооперации
Методические подходы к оценке
экономической эффективности
вертикальных интегрированных
систем

Міценко Н. Г.

Детермінанти розвитку споживання
населення в післякризових умовах

Міценко Н. Г.

Соціальна відповідальність
інтегрованих систем АПК на
сільських територіях

Міценко Н. Г.

Види інтегрованих систем
підприємств і організацій споживчої
кооперації

Міценко Н. Г.,
Апопій В. В.

Сучасна візія інтегрованих
економічних систем в споживчій
кооперації України

Озеран В. О.

Нормативно-правове регулювання
бухгалтерського обліку у споживчій
кооперації

Плеша В. І.

Актуальні проблеми організації
обліку власного капіталу у
споживчій кооперації України

інститут МАУП, 2014. – С. 89-92
Global Science and Innovation. – Chicago: publishing
office Accent Graphics communications. ChicagoUSA, 2014. – Vol. I. – P. 132-136
Вісник Львівської комерційної академії. – Серія
економічна. – 2014. – Вип. 44. – С. 163-168
Траєкторії розвитку економічних систем в
сучасних умовах : колективна інформація / за ред.
А. О. Касич, М. М. Хоменко. – Кременчук :
Кременчуцька міська друкарня, 2014. – С. 101-106
Вісник Хмельницького національного
університету, 2014. – № 3 (212). – Том. 2. – С. 182186.
Фінансово-економічний розвиток України в
умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів :
збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної інтернет конференції ЛКА, 28 лютого
2014 р. – Львів: ЛКА. – С. 227-229.
Вісник Хмельницького національного
університету. Економічні науки. – 2014. – № 4. Т.
2. – С. 146-150
Потребительская кооперация. – 2014. – № 1 (44). –
С. 20-26

Вестник финансового университета. – 2014. – № 1
(79). – С. 28-34
Теорія і практика забезпечення ефективного
розвитку суб’єктів ринку : матер. XI міжн. наук.практ. інтернет-конф. – Полтава : ІнтерГрафіка,
2014. – С. 136-137
Політика корпоративної соціальної
відповідальності в контексті сталого соціальноекономічного розвитку : матер. І міжн. наук.практ. конф. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. –
С. 155-157
Інтеграційний розвиток системи споживчої
кооперації в сучасних умовах : матер. IV Всеукр.
наук.-практ. конф., 25 жовтня 2014 р. – Тернопіль
: Крок, 2014. – Ч. 2. – С. 142-146
Вісник соціально-економічних досліджень: зб.
наук. праць. – Одеса : ОНЕУ, 2014. – Вип. 4 (51). –
С. 190-196
Торгівля, комерція, підприємництво : збірник
наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В.,
Куцик П. О., Шевчук В. О. та ін.]. – Львів : ЛКА,
2014. – Вип. 16. – С. 92-98
Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу
й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку
: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної
конференції, 16-17 травня 2014 р. – Львів : ЛКА,
2014. – С. 78-81

Виконуючи завдання Укоопспілки, кафедра аудиту активно працює над
науковою тематикою з питань вдосконалення обліку і контролю на підприємствах і в
організаціях системи споживчої кооперації. Так, доц. Воронко Р.М. працює над
монографією “Внутрішній контроль в системі управління підприємствами та
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організаціями споживчої кооперації” (2015 р.), асп. Семенів М.І. завершує кандидатську
дисертацію на тему “Внутрішній контроль в системі управління підприємствами та організаціями споживчої кооперації” (2015 р.). У 2014 р. студентами магістратури спеціальності “Облік і аудит” під керівництвом викладачів кафедри аудиту виконується 5 магістерських робіт, об’єктами дослідження яких обрано підприємства споживчої
кооперації.
Група викладачів кафедри, яку очолює ст. викл. Крохта Р. В., регулярно
проводить роботу з наданням консультативної допомоги керівним працівникам і
спеціалістам економічних служб підприємств та організацій системи Львівської та
Тернопільської облспоживспілок з проблемних питань податкового планування і
адаптації до змін податкового законодавства. Водночас, дослідження кафедри для
споживчої кооперації на податкову тематику мають значну перспективу у зв’язку з
прийняттям Податкового кодексу України та постійними змінами до нього.
У 2014 р. викладачі кафедри бухгалтерського обліку проф. Озеран В.О. та
проф. Бачинський В.І. приймали активну участь у роботі Методологічно-консультаційної Ради Укоопспілки з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та контролю.
Згідно плану роботи Управління методології бухгалтерського обліку, контролю,
звітності і корпоративних прав Укоопспілки було допрацьовано та удосконалено План
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств та організацій споживчої кооперації України та Методичні рекомендації
щодо застосування книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку в організаціях і
підприємствах споживчої кооперації, розроблені колективом кафедри бухгалтерського
обліку (проф. Озеран В.О. (наук. кер.), проф. Куцик П.О., ас. Попітіч Т.В., ас.
Плеша В.І.). Члени кафедри (проф. Озеран В.О., проф. Куцик П.О., проф.
Бачинський В.І.) на виконання постанови Правління Укоопспілки від 17.10.2011 р. №
377 “Про зміни і доповнення до постанови Правління Укоопспілки” від 30.09.2011 р. №
354 “Про оптимізацію внутрісистемної звітності” прийняли участь в опрацюванні проектів форм статистичної звітності та спостережень, що були запроваджені у 2014 р.
Продовжується подальша робота над науково-дослідною темою “Розвиток методології
та організації бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах споживчої кооперації
країни”.
3.5. Наукові конференції
За звітний період вчені Академії зробили 377 доповідей на понад 200
Всеукраїнських та міжнародних конференціях. У 2014 р. на закордонних конференціях
було зроблено 20 доповідей у Білорусі, Республіці Польща, Чехії, Болгарії, Словаччині
(м. Братіслава), США, Туреччині, Греції, Італії та українських у містах Вінниця,
Донецьк, Запоріжжя, Київ, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків,
Чернівці та ін.
В стінах Академії за звітний рік успішно проведено IІІ Всеукраїнську науково-
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практичну Інтернет-конференцію “Фінансово-економічний розвиток України в умовах
глобалізаційно-інтеграційних процесів” (Інститут економіки та фінансів, 28 лютого 2014
р.), Науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених на тему
“Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи
розвитку” (кафедра банківської справи, 3 березня 2014 р.), засідання круглого столу на
тему: “Проблеми зовнішньої міграції України та інших пострадянських держав”
(кафедра МЕВ спільно із HESP OSI (програма Інституту відкритого суспільства, м.
Будапешт, Угорщина, Регіональним філіалом НІСД у м. Львові та ГО “Центр суспільних
інновацій”, 4 квітня 2014 р.), щорічну Наукову конференцію професорсько-викладацького складу та аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія” “Шляхи стимулювання внутрішнього попиту в економіці зі значним борговим навантаженням” (24 квітня
2014 р.), Міжвузівську науково-теоретичну конференцію “Інноваційний розвиток підприємницької активності в аспекті економічної модернізації вітчизняної економіки” (кафедра економіки підприємства, 6 травня 2014 р.).
Інститут економіки та фінансів й кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
спільно з Національною академією статистики, обліку та аудиту (м. Київ) і Національним університетом водного господарства та природокористування (м. Рівне) провели IX
Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених
“Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах
інтеграційних процесів” (кафедра бухгалтерського обліку, 25-26 квітня 2014 р.).
Викладачі кафедри товарознавства непродовольчих товарів взяли участь у І-й міжнародній наук.-практ Інтернет-конференції “Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів” (м. Полтава, 18-20 березня 2014 р.,). та у всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми текстильної промисловості України” (м. Херсон, 22-24
жовтня 2014 р.)
Кафедрою товарознавства продовольчих товарів 23 грудня 2014 року було організовано ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію “Формування і оцінювання асортименту, властивостей та якості продовольчих товарів”. У конференції взяли участь науковці з інших країн, а також з провідних вітчизняних наукових закладів і установ. Увесь
викладацький склад кафедри, аспіранти, здобувачі, а також магістри брали активну
участь у цій конференції. За результатами роботи конференції будуть опубліковані тези
доповідей.
Навчальний рік завершився VII Міжнародною науково-практичною конференцією “Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та
перспективи розвитку”, приуроченою 20-річчю створення кафедри аудиту, в якій взяли
участь представники 33 вишів із 4 країн. З-поміж учасників конференції були 56
докторів наук, професорів, 74 доценти та кандидати наук, а безпосередню участь в
конференції взяли 76 представників.
Новий навчальний рік розпочали роботою таки наукових заходів: науково-

30
практичного семінару "Формування логістичних систем дистрибуції на ринку препаратів
фармацевтичної промисловості" (товарознавчо-комерційний факультет, 26 вересня 2014
р.), науково-практичного семінару "Маркетингові можливості відеохостингу YouTube"
(кафедра маркетингу, 29 вересня 2014 р.), круглого столу за участю економістівпрактиків та представників владних структур на тему “Вплив валютно-кредитної
політики на економічну безпеку держави: сучасний контекст” (спільно з Регіональним
філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, Інститутом
ринкових досліджень НАН України, 18 жовтня 2014 р.), на присвяту 25-річчя кафедри
маркетингу Львівської комерційної академії відбулося засідання круглого столу на тему
“Регіональне Представництво Індустріального Гендерного Комітету з Реклами в
Львівській області. Громадський контроль та саморегулювання в рекламній галузі” (7
листопада 2014 р.), науково-педагогічного семінару “Досвід роботи та дистанційного
навчання у закладах вищої освіти США” (20 листопада 2014 р.), V Всеукраїнського
науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених на тему
“Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи
України” (кафедра фінансів і кредиту, 19 листопада 2014 р.), метою якого було
обговорення проблем і перспектив розвитку фінансової системи України та розробка рекомендацій щодо реалізації стратегії її реформування з урахуванням глобалізаційних,
національних та регіональних особливостей розвитку на шести секціях та за участі 12
ВУЗів України, Міжвузівського круглого столу “Механізми розширення євроінтеграційних рамок у сфері економіки та туризму” (кафедра економіки підприємства спільно з
ЛІЕТ та за участю ГО “Академічний простір”, 26 листопада 2014 р.), ІІ Міжнародної
науково-практичної конференції “Формування і оцінювання асортименту, властивостей
та якості продовольчих товарів” (кафедра товарознавства продовольчих товарів, 23
грудня 2014 р.), у якій взяло участь 147 учасників з 20 наукових закладів України та з-за
кордону, у тому числі 16 докторів наук і професорів, 47 кандидатів наук і доцентів.

3.6. Перспективні питання
Сучасні процеси у вітчизняній науці передбачають значне підвищення якості та
оперативності монографічних досліджень. Відповідно постає завдання підготовки таких
монографій, підручників, посібників, які б враховували світові тенденції та були
корисними для вирішення різноманітних практичних завдань.
Головним завданням залишається збільшення публікацій у престижних українських
та зарубіжних виданнях. Враховуючи нові вимоги до формування рейтингу вузів
України, потрібно працювати над збільшенням кількості публікацій, що мають

31
відповідний статус в наукометричних базах Scopus, Web of Science та ряді інших і котрі
інтенсивно цитуються вітчизняними та зарубіжними вченими. Необхідно звернути увагу
на підготовку публікацій відповідного рівня у виданнях, що зареєстровані в
міжнародних базах даних.
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4. РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
У звітному 2014 р. студентська наукова творчість розвивалася за традиційними
напрямами: підготовка наукових студентських робіт для участі в роботі конференцій
різного рівня, конкурсах дипломних і наукових робіт, олімпіадах, конкурсах бізнеспроектів, проведення засідань наукових гуртків. При підготовці наукових робіт студентів
враховувалася їх прив’язка до проблематики виконуваних курсових і дипломних робіт.
Найвагомішими стали такі досягнення студентів Академії:
 Радюк І. (ІЕтаФ) ─ диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт зі спеціальності “Економіка підприємства та управління
виробництвом” – науковий керівник проф. Іляш О.І. (м. Одеса, 27-28 березня 2014 р.);
 Романюк В. (ІЕтаФ) ─ диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт зі спеціальності “Економіка підприємства та управління
виробництвом” – науковий керівник доц. Лупак Р.Л. (м. Одеса, 27-28 березня 2014 р.);
 Пономаренко М. (ІЕтаФ) ─ диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт у галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит” – науковий керівник доц. Герасименко Т.О. (м. Київ, 20-21 березня 2014 р.);
 Савченко Т. (ІЕтаФ) ─ дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт у галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит” – науковий керівник проф. Куцик П.О. (м. Київ, 20-21 березня 2014 р.);
 Кузьма Х. (факультет міжнародних економічних відносин) ─ дипломом ІІІ ступеня
на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом “Маркетинг” – наукові керівники доц. Басій Н.Ф. та доц. Балук Н.Р. (м. Полтава, 21
березня 2014 р.);
 Бондар М. (факультет менеджменту) ─ дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт за напрямом “Менеджмент персоналу” –
науковий керівник доц. Свидрук І.І. (м. Харків, 13 березня 2014 р.);
 Пилипчук М. та Скоматчук Є. (товарознавчо-комерційний факультет) – грамоти за
високий рівень теоретичної та практичної підготовки на Всеукраїнській
студентській олімпіаді зі спеціальності "Товарознавство і комерційна діяльність"
(м. Київ, квітень 2014);
 Пономаренко М. (ІЕтаФ) ─ диплом ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській
олімпіаді зі спеціальності ”Облік і аудит” (м. Львів, 14-16 травня 2014 р.).
Студентка-магістрантка факультету МЕВ Паламарчук Ю. прийняла участь в конкурсі “Україна у СОТ: семінар та практикум з моделі СОТ”, який проводило Посольство
США в Україні. Її робота була відібрана, і студентка 27 та 28 лютого 2014 р. та виступила
на освітньому семінарі та практикумі, що моделює діяльність СОТ (м. Київ, КНУ ім. Т.
Шевченка). А у вересні 2014 р. студентка Умриш Я. прийняла участь у заході, присвяче-
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ному питанню лідерства у системі освіти у Болгарії (проект La Manche). У жовтні
студентка Дзюба С. прийняла участь в проекті Міжнародної школи Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
“Внесок НАТО до європейської безпеки: жорстка та м’яка сила”.
4.1. Основні заходи та студентські публікації
З метою розвитку в Академії студентської наукової творчості за звітний період
проведено низку організаційних заходів. Найголовніші з них:
 IX всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих
вчених ”Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в
умовах інтеграційних процесів”;
 ІІІ всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція ”Фінансово-економічний
розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів”;
 ІІ всеукраїнська науково-практична конференція ”Проблеми забезпечення стабільного
розвитку національних систем: теорія, практика та світовий досвід”;
 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих
учених ”Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та
перспективи розвитку”;
 V Міжвузівський студентський науково-практичний семінар ”Соціально-економічні
наслідки та стратегія реформування фінансової системи України”;
 Міжвузівський круглий стіл ”Механізми розширення євроінтеграційних рамок у сфері
економіки туризму” та Міжвузівська науково-практична конференція студентів,
аспірантів та молодих вчених ”Стратегічні засади управління господарською
системою підприємства в умовах динамічного розвитку конкурентного середовища”;
 Підсумкова наукова конференція студентів-магістрів спеціальності ”Економічна
кібернетика”;
 Міжвузівська науково-практична конференція ”Світ мінливий і багатогранний: все
минає, вічним ніщо не буває…”;
 Круглий стіл на тему “People who are Crazy enough to Think they can Change the World
are the Ones who Do” ― Steve Jobs;


Студентська наукова конференція ”Питання ідентичності у контексті глобалізації /
The Issue of Identity in the Context of Globalization”;

 Зустріч студентів з екс-міністром закордонних справ України, а нині Надзвичайним і
Повноважним Послом України в Польщі Андрієм Дещицею та заступником міністра
закордонних справ України Данилом Лубківським;
 XII науково-теоретична конференція студентів юридичного факультету “Проблеми
правового регулювання в сучасній Україні”;
 Круглий стіл на тему ”Правовий статус біженців в Україні в період АТО”;
 Круглий стіл ”Проблеми та перспективи участі прокурора у цивільному процесі
України у світлі нового Закону України ”Про прокуратуру”;
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 зустріч зі студентами представників компанії ПрАТ "МТС УКРАЇНА";
 ІV Міжнародна науково-практична Інтернет конференція ”Актуальні проблеми
правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (в контексті
співпраці з Європейським союзом)”.
Упродовж звітного періоду студенти Академії приймали участь у низці міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій та наукових
семінарів: Одинадцята науково-практична конференція студентів вищих навчальних
закладів Укоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності
підприємства” (23 – 24 квітня 2014 р., м. Тернопіль); 10 міжнародна науково-практична
конференція “Бъдещите изследвания“ (17-25 лютого 2014 р., Болгарія, м. Софія);
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Інтеграційна система освіти, науки і
виробництва в сучасному інформаційному просторі“ (29-30 квітня 2014 р., м. Тернопіль);
Інтернет-конференція “Другі економіко-правові дискусії“ (13 травня 2014 р.); Всеукраїнська
наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та
технічні аспекти становлення“ (19-20 травня 2014 р.); Науково-практичний семінар
“Маркетингові можливості відеохостингу YouTube“ (29 вересня 2014 р.); Круглий стіл
“Парламентські вибори 2014 року: ротація чи імітація зміни політичних еліт” (23 жовтня
2014 р.); Круглий стіл ”Євроінтеграційні процеси в Україні: участь інститутів громадського
суспільства” (24 жовтня 2014 р., м. Львів).
Впродовж 2014 р. студентами всіх спеціальностей Інституту економіки та фінансів
опубліковано 343 наукові праці, з яких 259 тез доповідей (199 – за результатами проведення
конференцій і семінарів в Інституті, а інші – за межами академії) (табл. 4.1).
За звітний період студентами юридичного факультету денної та заочної форми
навчання опубліковано понад 115 тез доповідей на наукових конференціях.
Таблиця 4.1
Результати роботи СНТ Інституту економіки та фінансів за 2014 рік
Студентські наукові гуртки*
Всього
Показники
по
Фінанси і
Економіка
Облік і аудит
банківська права
підприємства
ІЕФ
Публікації за результатами
93
175
43
311
роботи наукових гуртків
у т. ч.:
1. Тези доповідей
89
143
27
259
- в межах ЛКА
67
115
17
199
- за межами ЛКА
22
28
10
60
- всеукраїнські
3
11
6
20
- міжнародні
19
17
3
39
- за кордоном
1
1
2.
Наукові
праці
у
4
32
16
52
періодичних видання
- у фахових видання
3
3
Публікації у збірнику наукових праць студентів, аспірантів і викладачів ”Перехідні
економічні системи” (ред. кол. Башнянин Г. І., Васильців Т. Г. та ін.).
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*Примітка: Результати не включають наукові праці студентів, виконані під керівництвом
викладачів кафедри економічної теорії, які увійшли до збірнику ”Перехідні економічні системи”
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4.2. Проблемні питання студентської наукової діяльності
За результатами студентської наукової роботи протягом останніх років можна
зробити наступні зауваження: а) не завжди науковою роботою охоплено студентів, які мають для цього належний потенціал; б) викладачі недостатньо пропагують переваги участі
студентів в наукових дослідженнях; в) не завжди під час дослідження використовується
практичний матеріал; д) у наукових економічних дослідженнях недостатнім є
використання методів математичного моделювання.
Не використовуються повною мірою можливості Студентського Вісника ЛКА: статті
надходять нерегулярно, бажає кращого їхній академічний рівень, не простежується бажання наукових консультантів, з числа досвідчених викладачів, створити спільними
зусиллями своєрідну "вітрину" власної науково-педагогічної діяльності.
Пропозиції щодо покращення студентської наукової роботи можна узагальнити
такі:
 розробка цікавої, сучасної тематики робіт;
 заохочення наукової роботи студентів за допомогою її врахування у рейтинговій
системі оцінки академічного доробку професорсько-викладацького складу;
 підвищення мотивації студентів шляхом виставлення викладачами додаткових
балів з дисциплін в рамках яких студентами проводились наукові дослідження;
 пришвидшення редакційного циклу під час випуску Студентського Вісника ЛКА
(водночас необхідно визнати, що це значною мірою залежить від комплектації
статей та їхнього академічного рівня, який у багатьох випадках бажає кращого).
Певною мірою розвиток студентської наукової діяльності стримується обмеженими
можливостями її фінансування, хоча в Академії не було випадків відмови від
фінансування участі у престижних заходах загальноукраїнського значення. Водночас
необхідно визнати недостатню активність студентського активу Академії щодо співпраці з
СНТ найпотужніших вузів міста Львова та розвитку студентської наукової творчості за
допомогою існуючих можливостей міжнародної співпраці в рамках міжнародних
студентських організацій та фондів.
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5. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ
До викладацького складу Академії у 2014 р. входило 318 працівники (рис. 5.1), у т. ч.
181 кандидат наук, 29 докторів наук, 148 осіб зі званням доцента та 38 – професора.
Середня кількість вчених із вченим ступенем та званням досягла 59 %, що на 10,4% вище
показника 2004 р.

Рис. 5.1. Динаміка показника кількості викладацького складу Академії,
2004 – 2014 рр.
5.1. Аналіз динаміки основних категорій працюючих
Оцінюючи зміни за звітний період у ширшому контексті тенденцій 2004 – 2014 рр.,
можна зробити декілька узагальнюючих висновків:
1) відбулося відчутне збільшення питомої ваги працівників з вченим ступенем та
званням у загальній кількості працюючих – до 59% проти 47% у 2004 – 2007 рр.;
2) у 2013 р. частка докторів наук зросла до 9,6% проти 4,6% у середньому за 20062010 рр. (2006 р. – 4,5%; 2007 р. – 4,4%; 2008 р. – 3,8%; 2009-2010 рр. – 5,3%; 2014 р. –
8,5%);
3)за останні роки простежується відчутне омолодження випускних кафедр, що
створює належні передумови для організації наукової та навчальної роботи на найближчі
роки.
За 2014 р. вдалося покращити якісний склад штатних працівників в Академії до:
 Інститут економіки та фінансів – 5,7 % докторів наук (2010 р. – 3,1%, 2006 р. –
4,5%) і 64,8% кандидатів наук (2010 р. – 54,7%, 2006 р. – 56,3%);
 факультет МЕВ – 11,4 % докторів наук (2010 р. – 9,5%, 2006 р. – 4,2%) і 52,9%
кандидатів наук (2010 – 38,1%, 2006 – 40,8%);
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 юридичний факультет – 9,6 % докторів наук (2010 р. – 5,7%, 2006 р. – 3,6%) і 59,6%
кандидатів наук (2010 – 54,7%, 2006 – 49,1%);
 товарознавчо-комерційний факультет – 13,3% докторів наук (2010 р. – 4,4%, 2006 р.
– 2,8%) і 60% кандидатів наук (2010 – 48,9%, 2006 – 61,1%).
Загалом можна стверджувати, що викладацький склад Академії представлений
досвідченими співробітниками, які ведуть активну наукову діяльність і здатні підтримувати високу якість навчального процесу.
5.2. Орієнтовні плани захисту
На сьогодні реальну перспективу захисту докторських дисертацій у 2015 р. мають
такі викладачі Академії: Міценко Н.Г. (кафедра економіки підприємства), Копилюк О.І.
(кафедра банківської справи), Гладун З.С. (кафедра цивільного права та процесу).
Кандидатські дисертації завершують 21 науково-педагогічний працівник Академії, у т.ч.
ІЕтаФ – 14, МЕВ – 3, юридичного факультету – 4 викладачів.
5.3. Підвищення кваліфікації викладачів
Метою

підвищення

кваліфікації

викладачів

є

вдосконалення

професійної

підготовки шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок,
набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах їх спеціальності.
Вченою радою Академії від 31 жовтня 2013 р. затверджено Положення про
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників
Львівської комерційної академії, що регулює процес підвищення кваліфікації працівників.
Викладачі Академії повинні не рідше одного разу в п’ять років підвищувати свою
кваліфікацію шляхом проходження семінарів, стажування в науково-дослідних установах,
а також у процесі виконання дисертаційних робіт. Заслуговує на увагу, що викладачі
Академії під час проходження стажування встановлюють плідні довгострокові контакти з
комерційними підприємствами та сприяють забезпеченню місцем проходження практики
студентів Академії. Разом з тим, результати дослідження та пропозиції, сформовані на
основі вивчення інформації досліджуваних підприємств, повинні використовуватися у
навчальному процесі та підготовці науково-методичного забезпечення.
Загалом за 2014 р. підвищили кваліфікацію 87 працівників, з них 76 шляхом
проходження стажування в таких наукових установах: Національний університет
«Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка,
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ, Тернопільський національний
економічний університет, Національний інститут стратегічних досліджень, Інститут
регіональних досліджень НАН України. Найважливіші з них представлені в таблиці 5.1.
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Таблиця 5.1
Найважливіші стажування викладачів ЛКА за 2014 р.
Працівник

Місце стажування

Мета

Бачинський В.І.

Малопольська вища школа
економічна (м. Тарнов,
Республіка Польща)

Підвищення
кваліфікації

Черкас Н.І.

Університет Редландса
(Каліфорнія, США.)

Підвищення
кваліфікації

Дмитрів А.Я.

Університет економічний у м.
Познань у рамках освітньостипендіальної програми Лена
Кіркленда, 2013-2014 р.

Підвищення
кваліфікації

Швець О.М, Пенцак
Г.С.,
Рехлецький Є.А.

Центрі математичного
моделювання Інституту
прикладних проблем механіки та
математики ім. Я. С. Підстригача
Національної академії наук
України
Study abroad program of
University of Redlands: Business
Development in Mediterranean
Europe (Італія, Греція,
Туреччина) 1-14 грудня 2014 р.

Підвищення
кваліфікації

Опубліковано наукову
працю та встановлено
плідні довгострокових
контактів

Підвищення
кваліфікації

Western Michigan University

Підвищення
кваліфікації

Вдосконалення
професійної підготовки
шляхом поглиблення і
розширення професійних
знань, умінь і навичок,
набуття досвіду,
oтримання інформації
для використання у
начальному процесі та
наукових публікаціях
Опубліковано наукову
працю та встановлено
плідні довгострокових
контактів

Флейчук М.І._
Черкас Н.І.

Мацелюх О.В.

Отриманий результат
Отримання інформації
для використання у
начальному процесі та
наукових публікаціях
Отримання інформації
для використання у
начальному процесі та
наукових публікаціях
Отримання інформації
для використання у
начальному процесі та
наукових публікаціях
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6. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Дієві резерви для поліпшення наукової роботи в Академії простежуються за такими
важливими напрямами:
1. Рейтингові публікації у виданнях наукометричної бази Scopus передусім
очікуються від вчених найвищої кваліфікації – докторів наук і професорів, а також
доцентів зі стажем понад 10 років. На часі завершення рейтингової оцінки академічного
доробку вчених академії (за останні три роки в Академії створено відповідну базу даних),
який повинен показати ефективність роботи окремих категорій працюючих. Видається не
цілком обґрунтованою ситуація, коли підвищеною академічною активністю відрізняються
молоді викладачі віком до 35 років та аспіранти, а досвідчені наукові кадри обмежуються
публікаціями у наукових вісниках або матеріалами наукових конференцій. Серйозний
виклик становить включення до системи рейтингової оцінки академічних установ
Міністерством освіти та науки України трьох показників: кількість публікацій у
Scopus, індекс цитувань у Scopus та індекс Гірша. Це відповідає усталеним
міжнародним стандартам оцінки якості академічної роботи, але водночас вимагає
своєрідного "перезавантаження" існуючих підходів до публікації наукових праць.
Передусім у складному становищі опиняються кафедри економічного профілю, адже в
Україні на сьогодні в Scopus зареєстровано лише три видання – журнали "Актуальні
проблеми економіки", "Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації" та "Economics
and Sociology", тоді як у галузях технічних, природничих та медичних наук – таких видань
близько 40. Також серед вчених-економістів немає традиції підготовки англомовних
публікацій, як це роками практикують вчені природничих спеціальностей. Незалежно від
ступеня об’єктивності існуючих обмежень виглядає безальтернативним збільшення
кількості публікацій у престижних зарубіжних виданнях з високим імпакт-фактором.
Тобто, необхідно переходити від механічного збільшення зарубіжних публікацій, що
вченими Академії досить успішно реалізується, до публікацій у відомих журналах, які
зареєстровані у Scopus.
За таких умов виглядає доцільним практикувати врахування інтенсивності публікацій та результатів підвищення кваліфікації при проходженні чергової атестації
педагогічних і науково-педагогічних працівників.
2. Презентації монографій та завершених НДР повинні слугувати підвищенню
якості монографічних досліджень, які не можуть обмежуватися форматом дисертаційного
дослідження, а повинні відбивати значно більший внесок у вивчення науково-академічної
проблематики. Від монографій колективного характеру (за результатами виконаної НДР)
природно очікувати підвищення ступеня фундаментальності проведених досліджень та
отримання належного всеукраїнського резонансу. Ще одним напрямом активізації
монографічних досліджень слід вважати співпрацю вчених Академії з дослідниками
інших наукових установ, а передусім закладами навчально-методичного комплексу
"Економосвіта". Ключовим фактором також стає підвищення вимог до виконання НДР та
постійне звітування про їх виконання.
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3. Гранти на стажування. Вченими Академії не повністю використовуються
можливості наукових стажувань та грантових програм для запозичення новаторських
підходів до наукової роботи, підготовки статей у наукові видання, що відповідають
власним науковим інтересам і відбивають передові позиції установи, де відбувається
стажування. Як уже неодноразово зазначалося, доцільно для кожної випускової кафедри
підготовку щонайменше однієї заявки на отримання особистого або колективного гранту
на проведення наукових досліджень від українських та міжнародних організацій і фондів.
4. Збільшення кількості досліджень на кооперативну тематику доречно
реалізувати за допомогою постійно діючого загальноакадемічного семінару з актуальних
проблем вітчизняної та зарубіжної кооперації під егідою Центру кооперативних
досліджень (доц. Семів С.Р.). До роботи таких семінарів доречно залучати вчених
регіональних структур навчально-методичного комплексу "Академія".
5. Підвищення якості підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі.
Оскільки проблема розширення кадрового резерву докторів та кандидатів наук із
профілюючих спеціальностей залишається актуальною, доцільно практикувати заходи, що
покликані підвищувати ефективність роботи аспірантури. Необхідно створити та постійно
супроводжувати рубрику "сторінка дисертанта" для розміщення необхідних інструктивних матеріалів та організувати їх своєчасне оновлення відповідно до змін у нормативній
документації з питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів. Може бути
корисним постійно діючий семінар для аспірантів і здобувачів з підготовки та порядку
захисту дисертацій, а також проведення відповідних консультацій в режимі Skypeпереговорів (не рідше двох разів на семестр). Важливо формувати реалістичний планграфік завершення дисертаційних робіт та постійно його оновлювати.
6. З метою активізації студентської наукової діяльності, що має вагоме значення
для підвищення якості навчального процесу, необхідно:
а) підвищити рівень підготовки студентських публікацій для Студентського
Вісника, а передусім  для збірника "Перехідні економічні системи" (обидва видання
мають бути в електронному доступі на інтернет-сторінці Академії);
б) забезпечити виконання прийнятих рішень Вченої ради щодо індивідуальних
звітів провідних вчених про участь у підготовці учасників всеукраїнських олімпіад,
студентських конкурсних робіт, публікацій тощо.
7. Модернізація роботи Видавництва ЛКА (директор Фінклер В.Е.) в декількох
аспектах:
а) організація роботи згідно річного плану видання наукової літератури;
б) своєчасне формування електронних HTML-копій Вісників ЛКА;
в) максимально широке інформування наукової громадськості про публікації вчених Академії (для цього слід активніше використовувати розміщення відповідних
матеріалів на інтернет-сторінці Академії).

