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РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Тематика науково-дослідних робіт
На факультеті менеджменту по кафедральних тематиках за 2004-2010
рр. виконувалися науково-дослідні роботи (рис. 1.1):
 Кількісні методи в економіці (2004-2011 рр.) – кафедра
економічного прогнозування та ризику.
 Стратегія соціально-економічного розвитку України (2004-2009
рр.) – кафедра менеджменту.
 Математичні моделі та дослідження соціально-економічних явищ
(2005-2009 рр.) – кафедра вищої математики.
 Застосування комп‘ютерних технологій у викладанні і вивчені
математичних дисциплін ЛКА (2006-2011 рр.) – кафедра вищої математики.
 Статистичне дослідження товарних ринків України (2007-2011 рр.)
– кафедра економетрії та статистики.
 Інформаційно-аналітична підтримка комплексного оцінювання
соціально-економічного розвитку регіонів (2007-2010 рр.) – кафедра
інформаційних систем у менеджменті.
 Розроблення віртуального навчального підприємства в середовищі
системи «CDNXL» і «1С: Підприємство» (2008-2011 рр.) – кафедра
інформаційних систем у менеджменті.
 Тестування студентів на основі Internet-технологій (2007-2010 рр.)
– кафедра програмних засобів інформатики.
 Розробка дистанційних технологій та курсів для підтримки та
розширення функцій web-центру ЛКА (2007-2011 рр.) – кафедра
економічного прогнозування та ризику.
 Формування систем менеджменту в організації (2009-2012 рр.) –
кафедра менеджменту.
 Розробка інформаційних технологій реалізації бізнес-процесів
підприємств і організацій комерційної діяльності (2008-2013 рр.) – кафедра
інформаційних систем у менеджменті.
 Розроблення сучасних технологій та розвиток освітньої діяльності
ЛКА (2008-2010) – кафедра інформаційних систем у менеджменті.
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Рис. 1.1. Кількість виконуваних науково-дослідних робіт, 2004-2010 рр.
Серед названих кафедральних тем завершено роботу над такими
темами:
1. Стратегія соціально-економічного розвитку України – кафедра
менеджменту.
2. Математичні моделі та дослідження соціально-економічних явищ –
кафедра вищої математики.
3. Застосування комп‘ютерних технологій у викладанні і вивчені
математичних дисциплін ЛКА – кафедра програмних засобів інформатики.
4. Тестування студентів на основі Internet-технологій – кафедра
програмних засобів інформатики.
5. Інформаційно-аналітична підтримка комплексного оцінювання
соціально-економічного розвитку регіонів – кафедра інформаційних систем у
менеджменті.
Отримані результати у ході виконання кафедральної теми “Стратегія
соціально-економічного розвитку України‖ відображено у наукових
публікаціях:
1. Хміль Ф.І. Міфи зарубіжної науки менеджменту та українські реалії
// Економіка України №5. – Київ.: Видавництво «Преса України», 2005.
2. Хміль Ф.І. Кластерний аналіз // Економіка України №4. – Київ.:
Видавництво «Преса України», 2006.
3. Курак А.О. Міграція трудових ресурсів України // Перехідні
економічні системи. Зб. Наук. пр. Студентів, аспірантів і викладачів. Випуск
№ 8. – Львів: Видавництво ЛКА, 2006.
4. Батьковець Г.А. Інноваційна політика в тиризмі // Вісник ЛКА. –
Львів.: Видавництво ЛКА, 2007.
5. Колянко О.В. Проблеми інвестування економіки України на
сучасному етапі // Вісник ЛКА. – Львів.: Видавництво ЛКА, 2007.
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6. Колянко О.В. Концептуальні підходи щодо залучення вітчизнаняих
та іноземних інвестицій в регіоні // Вісник ЛКА. – Львів.: Видавництво ЛКА,
2009.
7. Коцупей В.М. Конкуренція як явище ринкової економіки // Вісник
ЛРІДУНАДУ. – Львів, 2009.
Результати виконання кафедральної теми частко висвітлені у
монографії:
Колянко О.В. Регіональне управління інвестиційними процесами. –
Львів.: Видавництво ЛКА, 2009.
Результати виконання кафедральної теми «Математичні моделі та
дослідження соціально-економічних явищ» відображено у наукових
публікаціях:
1. Пілявський А.І. Relative Efficiency of Hospitals in Ukraine: A
Malmquist-Index // Approach in J. Yfantopoulos (eds.) The Economics of Health
Reforms (2005) Atiner, Athen 519 – 532.
2. Гірник М.О. Асимптотика логарифмічної похідної канонічного
добутку Джарбашяна // Доповіді НАН України. - 2004.- № 1.- С. 7-9.
3. Глушик М.М. Математические аспекты эффективности
производственной деятельности предприятия // Materialy 1V mezinarjdni
vedecko-praktika conference „Efektivni nastroje modernich ved – 2008‖ Dil 5 0315 kvetna 2008 roku. Praha. P. 38 -40.
4. Квик М.Я. Математичне моделювання динаміки розвитку малих
підприємств в Україні // Сборник научных трудов по материалам
международной научно-практической конференции „Научные исследования
и их практическое применение. Современное состояние и пути развития
‗2008‖. 1-15 октября 2008 г. – Том 5. Экономика. – Одесса: Черноморье, 2008.
– с. 54-58.
В ході виконання кафедральної науково-дослідної роботи «Тестування
студентів на основі Internet-технологій» (керівник доц., к.ф.-м.н.
Костенко А.В.) у 2010 навчальному році на встановленому та налаштованому
для використання в Intranet сервері тестувань було перевірено програмне
забезпечення системи тестування. Проведено пробні тестування для
студентів напрямків підготовки: економічна кібернетика, менеджмент,
готельно-ресторанна справа і товарознавство та комерційна діяльність. На
базі розробленого програмного забезпечення реалізовано застосування для
автоматизації генерації варіантів комплексних контрольних робіт.
Розроблене програмне та методичне забезпечення впроваджено в
навчальний процес таких дисциплін кафедри:
 Інформатика (більшість напрямів підготовки).
 Основи інформатики та обчислювальної техніки (правознавство).
 Сучасні інформаційні системи і технології.
 Інформаційні системи і технології (МЕВ).
 Інформаційні системи і технології.
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 Інструментальні засоби прикладного програмування.
 Прикладне програмне забезпечення.
 Об'єктно–орієнтоване програмування.
 Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів.
Результати виконання теми відображено в матеріалі посібника:
Костенко А.В., Костирко В.С. Інформатика та комп‘ютерна техніка.
Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів / Навч. посібник.–
Львів: Видавництво ЛКА, 2010. – 200 с. А також ряді наукових публікацій:
1. Костенко А.В., Романишин В. Розробка програмного забезпечення
для адміністрування БД SQL–сервера FIREBIRD // Матеріали міжвузівської
науково–практичної конференції «СІТЕМ–2009»– Львів, 2009.– С.38–41.
2. Костенко А.В., Масик А.Є. Портативний програмний комплекс
«Контроль знань» // Матеріали IV науково–технічної конференції студентів
та молодих вчених.– Донецьк, 2008. C. 104–107.
3. Костенко А.В., Щирба П. Проектування та реалізація портативного
програмного комплексу «Контроль знань» // Матеріали міжвузівської
конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та
освіті».– Львів: Львівська філія Європейського університету, 2008.– C. 61–63.
4. Костенко А.В., Масик А.Є. Комплекс програмного забезпечення для
формування індивідуальних варіантів тестових завдань та організації
тестування студентів // Проблеми застосування інформаційних технологій,
спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі,
взаємодії з іншими службами.– Матеріали науково–практичного семінару (6
грудня 2006 р.).– Львів: Львівський університет внутрішніх справ, 2006.–
C.146–153.
5. Костенко А.В., Мартинюк В.Б. Створення набору тестових завдань
на основі COM–технології // Інформаційні технології в сучасній економіці,
менеджменті та освіті. Комп‘ютерні технології друкарства // Збірник
наукових праць. – №15– Львів: Українська академія друкарства, 2006.– C.
107–113.
Оскільки дана тема завершується в 2010 році, то розвиток проведених
досліджень та впровадження наукових результатів планується проводити в
рамках нової теми „Розробка комп’ютерних технологій перевірки знань на
базі різних принципів побудови тестових завдань з застосуванням баз
даних, Інтранет та мультимедійних засобів‖ (керівник доц. Костенко
А.В.).
У ході виконання кафедральної науково-дослідної роботи ―Розробка
програмного забезпечення та застосування комп’ютерних технологій для
підтримки навчального процесу в спеціальних дисциплінах‖ (керівник доц.,
к.ф.-м.н. Костирко В.С.) у 2010 навчальному році було розроблено
технологію застосування об‘єктних моделей DAO та ADODB в спеціальних
дисциплінах.
Розроблене методичне та програмне забезпечення впроваджено в
навчальний процес у таких навчальних дисциплінах кафедри:
1. Інформатика
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2. Прикладне програмне забезпечення
3. Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів.
Результати виконання теми відображено в матеріалі посібників:
1. Костенко А.В., Костирко В.С. Інформатика та комп‘ютерна техніка.
Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Навч. посібник.–
Львів: Видавництво ЛКА, 2010.— 200 с.
2. Білик В.М., Костирко В.С. Інформаційні технології та системи.
[Рекомендовано Мiнiстерством освiти України як навчальний посiбник для
студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за освітньо–
професійною програмою підготовки спеціалістів напряму ―Торгівля‖].– К.:
Центр навчальної літератури, 2006.— 232 с.
3. Костирко В.С., Бабич В.І. Інформатика і комп‘ютерна техніка.
Технологія проектування баз даних: застосування пакету Erwin: Навчальний
посібник.— Львів: Видавництво ЛКА, 2010.— 136 с.
а також ряді наукових публікацій:
1.
Костирко В.С. Центри кристалізації структурованих програм //
Інформаційні технології в сучасній економіці, менеджменті та освіті.
Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції.– Львів: Львівська
філія Європейського університету, 2005. – С. 92.
2.
Костирко В.С. Центри кристалізації структурованих програм //
Інформаційні технології в сучасній економіці, менеджменті та освіті.
Комп‘ютерні технології друкарства. Збірник наукових праць №15.– Львів:
Українська академія друкарства, 2006. – С. 323–327
3.
Костирко В.С. Методика покращення контролю рівня знань на
лабораторних заняттях з комп'ютерних дисциплін для студентів
спеціальності "Економічна кібернетика" // Ефективність і нові форми
діагностики рівня підготовки фахівців у ВНЗ: Матеріали науково–практичної
конференції.– Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2004.– С.
117–122.
4.
Костенко А.В., Трач В.В. Розробка інформаційних систем на
основі технології COM+ // Матеріали міжвузівської конференції «Сучасні
інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті».– Львів:
Львівська філія Європейського університету, 2008.– C. 83–85.
5.
Костирко В.С., Кульчицький І. М. Автоматизація проектування
та підтримки баз даних із застосуванням пакета Erwin // Вісник ЛКА. – Серія
економічна. – Випуск 24.– Львів: ЛКА, 2007.– С. 234–243.
Оскільки дана тема завершується в 2010 році, то розвиток
проведених досліджень та впровадження наукових результатів
планується проводити в рамках нової теми „Впровадження в навчальний
процес сучасних інформаційних комп’ютерних технологій, баз даних та
знань” (керівники доц. Костирко В.С., доц. Плеша М.І.).
Результатами виконання кафедральної теми «Інформаційноаналітична
підтримка
комплексного
оцінювання
соціальноекономічного розвитку регіонів» є наукові публікації:
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1. Артеменко В.Б. Оцінювання зв‘язків у системі показниківіндикаторів якості життя на основі структурного моделювання // Вісник
ЛКА. – Вип. 29. – Львів: Вид-во ЛКА, 2009. – С.95-103.
2. Артеменко В.Б. Структурне моделювання при оцінюванні зв‘язків
показників-індикаторів якості життя населення регіонів України //
Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону. Зб.
праць. / Відп. ред. д.т.н. Степашко В.С. – Київ: МННЦ ІТС, 2008. – С. 5-12.
3. Артеменко В.Б. Система моніторингу соціально-економічного
розвитку регіонів України // Вісник ЛКА. – Вип. 28 – Львів: Вид-во ЛКА,
2008. – С.29-38.
Результати виконання кафедральної теми частково висвітлені у
монографії:
Ноздріна Л.В. Моніторинг якості життя населення: концептуальні
основи соціально-економічного вимірювання / Л.В. Ноздріна, Башнянин Г.І.,
О.М. Свінцов. – Львів: вид-во ЛКА, 2006. – 142 с.
Результатами виконання кафедральної теми «Розроблення сучасних
технологій та розвиток освітньої діяльності ЛКА» є наукові публікації:
1. Ноздріна Л.В. Дистанційне корпоративне навчання як важливий
елемент впровадження ERP-системи / Л.В. Ноздріна, А.Я. Семенюк //
Зб.матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції "Структурні
зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних
технологій".- Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008.- С.90-92.
2. Ноздріна Л.В. Післяпроектна підтримка дистанційного навчання у
ВНЗ (результати експерименту в ЛКА) // Зб. матеріалів 5-ї міжнароднї
науково-практичної конференції ―Управління проектами: стан і
перспективи". - М.: НУК, 2009.- С. 62-63.
3. Артеменко В.Б. Підходи до впровадження дистанційних освітніх
технологій у підготовці фахівців з економічної кібернетики / В.Б. Артеменко
// Вісник Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Зб. наук. праць 2. Наук.практ. конф. «Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики», 9-10
квітня 2008 р. – К., 2008. – С.27-34.
4. Артеменко В.Б. Модель внедрения дистанционных образовательных
технологий в высшей школе / В.Б. Артеменко // УСиМ. – 2009. – №2. – С.2327.
5. Артеменко В.Б. Формування системи дистанційного навчання
Львівської комерційної академії // Розвиток ринку послуг вищої освіти в
контексті Болонського процесу і вдосконалення конкурентної діяльності
ВНЗ: матер. наук.-метод. конф. – Львів: вид-во ЛКА, 2008. – С.36-44.
6. Полотай О.І. Економіка знань в Україні, чинники зростання та
динаміка розвитку // Вісник ЛКА. – Серія економічна. – Вип. 29. – Львів:
Вид-во ЛКА, 2009.
Результати виконання кафедральної теми частково висвітлені у
монографії:
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Артеменко В.Б. Дистанційні технології та курси: створення і
використання в освітній діяльності / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б.
Зачко – Львів, Вид-во ЛКА, 2008.- 295 с.
Результати виконання кафедральної теми впровадженні у навчанні при
викладанні дисципліни «Управління проектами» та відображені у
підручнику:
Ноздріна Л.В. Управління проектами: Підручник / Л.В. Ноздріна, В.І.
Ящук, О.І. Полотай – Київ: ЦУЛ, 2010, - 430 с.
Результатами виконання кафедральних тем на факультеті менеджменту
в 2010 році є зарубіжні публікації:
1. Piljavskiy А.І. Performance of Ukrainian Bank Systems (2005-2009).
Methodology of Frontier Analysis // 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific
Seminar ―Quantitative Methods in Socio-Economic Analysis‖, University of
Economics in Bratislava 2010, Bratislava, 43-57.
2. Глушик М.М. Мінімізація експлуатаційних витрат дилерської мережі
// Materialy V1 miedzynarodowej naukowi-praktycznej conferencji „Stosowane
naukowe opracowania – 2010‖ 27 lipca – 05 sierpnia 2010 roku. Volume 1.
Ekonomiczne nauki.; Przemysl. Nauka i studia – 104 str.
3. Глушик М.М. Використання методу динамічного програмування для
розв‘язування задачі визначення найкоротших відстаней в транспортній
мережі // XV International Conference. PROBLEMS OF DECISION MAKING
UNDER UNCERTAINTIES (PDMU - 2010). ABSTRACTS. May 17-21, 2010,
Lviv, Ukraine. - c. 94-95.
4. Ноздрина Л.В. Исследование результатов e-learning проектов в
высшей школе Украины // Journal of Educational Technology & Society, 2010.Volume 13, Issue 2.
5. Фединець Н.І. Забезпечення синергетичного ефекту в торгівлі //
Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції
«Научная индустрия европейского континента – 2010» : Nauka I studia‖
(Przemysl, Польша).
За кафедральною тематикою факультету менеджменту в 2010 р. була
захищена дисертація Фединець Н.І. «Програмоване ситуаційне управління
торговельними підприємствами».
Результати виконання кафедральних тем у 2010 р. мали застосування
при вивченні навчальних дисциплін. Окремі положення викладені у:
1. Ананьєв О.М., Белей О.І. Сервіси Internet: навчальний посібник для
індивідуальної і самостійної роботи студентів економічних спеціальностей. –
Дрогобич: Вид-во ДПУ, 2009. - 268 с.
2. Москаль С.Б. Економічна статистика: Навчальний посібник. - Львів:
―Новий світ-2000‖, 2010 – 400с.
3. Костенко А.В., Костирко В.С. Інформатика та комп‘ютерна техніка.
Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів: навч. посібник.–
Львів: Видавництво ЛКА, 2010. – 200 с.
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1.2. Розвиток наукових шкіл
На факультеті менеджменту сформовано 3 наукові школи.
1. «Інформаційно-аналітичне забезпечення систем управління
торговельних підприємств та організацій»
Школа сформувалася у 2010 р. та перебуває та етапі становлення
Активними учасниками школи є Мізюк Б. М., Єлейко В. І., Костенко А.В.,
Ананьєв О. М.
Публікації наукової школи за період її функціонування:
2. «Розробка і впровадження дистанційних освітніх технологій у
вищій школі»
Школа сформувалася у 2008 р. Активними учасниками школи є
Артеменко В.Б., Ноздріна Л.В., Карпа А.Г., Полотай О.І.
Публікації наукової школи за період її функціонування:
1. Артеменко В.Б. Підходи до впровадження дистанційних освітніх
технологій у підготовці фахівців з економічної кібернетики // Вісник Київ.
нац. ун-ту технологій та дизайну. Зб. наук. праць 2. Наук.-практ. конф.
«Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики», 9-10 квітня 2008 р.
– К., 2008. – С.27-34.
2. Артеменко В.Б. Інституціональна підтримка дистанційних освітніх
технологій у вищій школі // Зб. праць Третьої Міжнар. конф. «Нові
інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти». – К.:
Міжн. наук.-навч. центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН
України, 2008. – С.164-173.
3. Артеменко В.Б. Дистанційні технології та курси: створення і
використання в освітній діяльності: монографія / В.Б. Артеменко, Л.В.
Ноздріна, О.І. Зачко – Львів: Вид-во ЛКА, 2008. – 297 с.
4. Артеменко В.Б. Модель впровадження дистанційних освітніх
технологій у вищій школі // Вища освіта України – Дод. 3, том V (12) – 2008
р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до
європейського освітнього простору» / Ін-т вищої освіти АПН України, ф-т
психології Київ. НУ ім. Т. Шевченка. – К.: Вид-во «Гнозис», 2008. – С.19-27.
5. Артеменко В.Б. Модель внедрения дистанционных образовательных
технологий в высшей школе // УСиМ. – 2009. – №2. – С.23-27.
6. Ноздріна Л.В. Исследование результатов e-learning проектов в
высшей школе Украины // Journal of Educational Technology & Society, 2010.Volume 13, Issue 2.
7. Ноздріна Л.В. Pre-conditions research of e-learning introduction in the
higher school // Proceeding of the Third International Conference "New
infornation Technologies in Education for All: State of the Art and Prospects".-К.:
IRTC, 2008.- P.187 -197.
8. Полотай О.І. ослідження передумов запровадження інноваційних
освітніх проектів у ВНЗ / О.І. Полотай, Л.В. Ноздріна // Вісник ЛКА.- Серія
економічна, випуск 26 - Львів.: Вид-во ЛКА, 2008.- С. 309-316

10
3. «Сучасний менеджмент організацій»
Школа сформувалася у 2009 р. Активними учасниками школи є Хміль
Ф.І., Колянко О.В., Свидрук І.І., Фединець Н.І., Миронов Ю.Б.
Публікації наукової школи за період її функціонування:
1. Хміль Ф.І. Успішна кар‘єра в менеджменті: прагматичний підхід. –
Львів.: Видавництво Растр-7, 2010.
2. Фединець Н.І. Змістовна сутність програмованого ситуаційного
управління // «Veda a vznik – 2009/2010». Dil 5. Ekonomicke vedy : Praha.
Publishing House «Education and Science», 2010.
3. Хміль Ф.І. Удосконалення управління вітчизняними організаціями в
контексті економічних та соціальних змін // Вісник ТНЕУ, 2009.
4. Колянко О.В. Регіональне управління інвестиційними процесами. –
Львів.: Видавництво ЛКА, 2009.
За тематикою наукової школи захищено дисертацію Фединець Н.І.
«Програмоване ситуаційне управління торговельними підприємствами».
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Рис. 1.2. Кількість рейтингових публікацій, що відповідають тематиці
наукових шкіл, 2008-2010 рр.
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РОЗДІЛ 2. РОБОТА АСПІРАНТУРИ
2.1. Аспіранти і докторанти факультету
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Рис. 2.1. Кількість аспірантів на факультеті, 2004-2010 рр.
Кількість аспірантів на факультеті за 2004-2010 рр. збільшилася вдвічі.
У 2009, 2010 рр. окреслилася тенденція зменшення кількості аспірантів, що
пояснюється частково зростанням інтенсивності захисту дисертаційних робіт
на факультеті.
На факультеті у 2010 р. над докторськими дисертаціями працюють
чотири особи: в.о. проф. кафедри інформаційних систем у менеджменті
Артеменко В.Б., доц. кафедри вищої математики доц. Гірник М.О., доц..
кафедри інформаційних систем у менеджменті Ананьєв О.М., доц. кафедри
інформаційних систем у менеджменті Ноздріна Л.В.
2.2. Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій
За період 2004-2010 рр. захищено 9 кандидатських дисертацій
науковцями факультету менеджменту (рис. 2.1а):
1. Ладик Софія Романівна. Спеціальність 08.06.01. Тема дисертації
«Оцінювання та формування організаційних структур управління
промислових підприємств»
2. Колянко Оксана Володимирівна. Спеціальність 08.00.04. Тема
дисертації «Управління інвестиційними процесами і його вплив на розвиток
виробничого потенціалу промисловості регіону». 2007 р.
3. Свидрук Ірена Ігорівна. Спеціальність 08.00.04 «Економіка та
управління підприємствами» Тема дисертації «Формування систем
управління в підприємствах електронної торгівлі». 2007 р.
4. Макухіна Наталія Олегівна. Спеціальність 08.00.04 «Економіка та
управління підприємствами» Тема дисертації «Управління комерційною

12
діяльністю
торговельних
підприємств
на
основі
вдосконалення
інформаційного забезпечення». 2008 р.
5. Трофімчук Олександр Романович. Спеціальність 08.00.04 Тема
дисертації
«Управління
конкурентоспроможністю
торговельних
підприємств». 2008 р.
6. Демчишин Марія Ярославівна. Спеціальність 08.00.11. Тема
дисертації «Моделювання виробничої та торгівельної діяльності підприємств
споживчої кооперації України». 2008 р.
7. Белей Олександр Ігорович. Спеціальність 08.00.04 «Економіка та
управління підприємствами». Тема дисертації «Формування механізму
ефективного управління торговельним підприємством». 2009 р.
8. Бойко Наталія Іванівна. Спеціальність 08.00.04 «Економіка та
управління підприємствами». Тема дисертації «Формування інформаційних
потоків та управління ними в логістичній системі торговельних
підприємств». 2009 р.
9. Фединець Наталія Іванівна. Спеціальність 08.00.04 «Економіка та
управління підприємствами». Тема дисертації «Програмоване ситуаційно
управління торговельними підприємствами». 2010 р.
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Рис. 2.1а. Динаміка захищених кандидатських робі, 2004-2010 рр.
2.3. Керівництво дисертаційними роботами
Інформацію про ефективність керівництва дисертаційними роботами
на факультеті менеджменту наведено в табл. 2.1.
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Таблиця 2.1
Ефективність керівництва дисертаційними роботами
Керівник
Рік
Кількість аспірантів
Захищено
Загалом Враховано у Загалом
В т.ч.
навантаженні
працівників
Академії
Проф. Хміль
2010
2
2
1
1
Ф.І.
Проф. Мізюк
2010
1
1
Б.М.
Проф. Єлейко
2010
1
1
В.І.
Доц. Ноздріна
2010
2
1
Л. В.
Доц. Артеменко 2010
1
1
В.Б.
Доц. Білик В.М. 2010
2
1
1
2.4. Робота з аспірантами
Щорічно у листопаді-грудні на факультеті менеджменту проходить
атестація аспірантів, яка охоплює аспірантів усіх років навчання.
У 2010 р. відбувся звіт таких аспірантів:
- Карпи А. Г., який відзвітувався про останній рік навчання в
аспірантурі;
- Тучковська І. І., яка цього року закінчила аспірантуру і виходить на
захист дисертаційного дослідження у 2011 році;
- Семенеюк В. Я. відзвітував про третій рік навчання в аспірантурі;
- Чирик І.Є відзвітував про другий рік навчання;
- Закусілов А., Кучеренко Є, Барнович Ю відзвітували про перший рік
навчання;
- Гонський М.Д., прозвітував про перший рік навчання в аспірантурі.
Окрім того, у листопаді-грудні проводяться обговорення по окремих
розділах дисертаційних робіт аспірантів різних років навчання.
17 листопада 2010 р. на факультеті менеджменту відбулися
аспірантські слухання, на яких обговорювалися дисертаційні роботи
аспірантів 4-го року навчання Тучковської І.І. та Карпи А.Г.
В перспективні ефективність підготовки дисертаційних робіт можна
було б підвищити шляхом проведення щорічних семінарів з підготовки та
порядку захисту дисертацій за участю вченого секретаря спеціалізованої
вченої ради по захисту.
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РОЗДІЛ 3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ
3.1. Загальна характеристика
Динаміка публікацій вчених факультету менеджменту наведена на рис.
3.1. Інтенсивність публікацій вчених факультету на одного штатного
працівника наведена на рис. 3.1а.
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Рис. 3.1. Загальна кількість публікацій вчених факультету, 2004-2010 рр.
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Рис. 3.1а. Інтенсивність публікацій вчених факультету (на одного
штатного працівника), 2004-2010 рр.
Кількість наукових публікацій та їх інтенсивність на одного штатного
працівника факультету менеджменту у 2010 р. дещо знизилася. Частково це
пояснюється зосередженням працівників факультету у 2010 р. на методичних
розробках.
У розрізі окремих категорій наукових публікацій вчених факультету
переважають зарубіжні публікації (28 од.) та посібники (25 од.) (рис. 3.2 а-f).
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Найменший відсоток становлять монографії – 5 од. (2004 р. – кафедра
інформаційних систем у менеджменті, 2006 р. – кафедра інформаційних
систем у менеджменті, 2008 р. – кафедра інформаційних систем у
менеджменті, 2009 р. – кафедра менеджменту, 2010 р. – кафедра економетрії
та статистики).
Монографії

Підручники
5

28

8

Посібники

25
10
21

Статті в
загальноукраїнських
журналах
Статті в зарубіжних
журналах
Інші зарубіжні
публікації

Рис. 3.2 а-f. Публікації вчених факультету в розрізі окремих категорій
(монографії, розділи у монографіях, підручники, посібники, статті в
загальноукраїнських журналах, статті в зарубіжних журналах, інші зарубіжні
публікації)
В розрізі окремих кафедр за 2004-2010 рр. найбільша кількість
публікацій припадає на кафедру інформаційних систем у менеджменті (102),
найменша – на кафедру вищої математики (22) при чисельності кафедри
інформаційних систем у менеджменті – 15 чол., кафедри вищої математики –
7 чол. (рис. 3). Інтенсивність публікацій вчених окремих кафедр факультету
менеджменту за 2004-2010 рр. наведена на рис. 3.3 а.
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ПЗІ

22

Економічного
прогнозування та
ризику

Рис. 3.1. Загальна кількість публікацій окремих кафедр факультету
менеджменту, 2004-2010 рр.
3,00
Менеджменту
2,50
2,00

Інформаційних систем у
менеджменті

1,50

Економічного прогнозування та
ризику
Економетрії та статистики

1,00
Вищої математики

0,50
0,00
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Програмних засобів
інформатики

Рис. 3.3 а. Інтенсивність публікацій вчених окремих кафедр (на одного
штатного працівника), 2004-2010 рр.
Як показано на рис. 3.3а, у 2010 р. значно зросла інтенсивність
публікацій науковцями кафедри економетрії та статистики, дещо зросла
кількість публікацій кафедр інформаційних систем у менеджменті, вищої
математики, окреслилась тенденція до збільшення кількості публікацій
кафедри програмних засобів інформатики.
Випусковими кафедрами факультету є кафедра менеджменту та кафедра
інформаційних систем у менеджменті. Інформація про публікації науковців
випускних кафедр у розрізі окремих категорій наведена на рис. 3.3 а-f.
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Монографії

Кафедра менеджменту
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Підручники

8
6

Посібники

4

Загальноукраїнські
журнали

2

Зарубіжні журнали

0
-2

-2

0

2

4
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10

Кафедра ІСуМ

Інші зарубіжні
публікації

Рис. 3.3 а-f. Публікації вчених випускових кафедр факультету
менеджменту в розрізі окремих категорій (монографії, розділи у
монографіях, підручники, посібники, статті в загальноукраїнських журналах,
інші зарубіжні публікації), 2004-2010 рр.
На рис. 3.3 а-f. видно, що на кафедрі менеджменту за 2004-2010 рр. з
поміж декількох категорій наукових публікацій найбільше видано
посібників, на кафедрі інформаційних систем менеджменту – публікацій у
загальноукраїнських журналах.
На рис. 3.4. відображена питома вага випускових кафедр менеджменту у
загальній кількості публікацій факультету.
0,40
0,35
0,30
0,25
Менеджменту

0,20

ІС у менеджменті

0,15
0,10
0,05
0,00
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Рис. 3.4. Питома вага окремих випускових кафедр у загальній кількості
публікацій (у розрахунку на одного працюючого), 2004-2010 рр.
Питома вага кафедри менеджменту у загальній кількості публікацій на
одного працюючого у 2010 р. склала 11%, питома вага публікацій кафедри
інформаційних систем у менеджменті – 20%.
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3.2. Монографічні дослідження
За 2004-2010 рр. вченими факультету менеджменту видано 5 монографій
(табл. 3.1). Тематика виданих монографій відповідає кафедральним темам
факультету менеджменту. Опубліковані монографії охоплюють проблему
управління інвестиційними процесами на регіональному рівні; дистанційних
технологій в освіті; системного управління; концептуальних основ соціальноекономічного вимірювання якості життя населення; діагностики втрат
людського капіталу.
Автор

Рік

1. Колянко О.В.

2009

2. Артеменко
В.Б., Ноздріна
Л.В.

2008

3. Мізюк Б.М.

2004

4. Ноздріна Л.В.

2006

5. Гальків Л.І.

Назва
Регіональне управління
інвестиційними процесами
Дистанційні технології та
курси: створення і
використання в освітній
діяльності
Системне управління

Моніторинг якості життя
населення: концептуальні
основи соціальноекономічного вимірювання
Втрати людського капіталу:
теорія й методологія
2010 дослідження та діагностика

Таблиця 3.1
Бібліографічні
дані
Львів, ЛКА
Львів: Вид-во
ЛКА, 2008. – 297
с.
Львів: Коопосвіта
ЛКА, 2004. –
363 с.
Львів: Вид-во
ЛКА, 2005. – 142с.

Львів: Вид-во
ЛКА, 2010 - 210с.

3.3. Публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях
Серед окремих категорій наукових публікацій факультету менеджменту
21% – публікації у зарубіжних журналах та 10% – публікації у
загальноукраїнських журналах. Серед загальноукраїнських журналів –
публікації у журналі «Регіональна економіка» (кафедра інформаційних
систем у менеджменті), «Економіка України» (кафедра менеджменту).
Серед зарубіжних публікацій факультету менеджменту – публікації у
журналі «Nauka I studia» (Польші) (кафедра менеджменту); у журналі
«Miscellanea Oeconomicae» (кафедра економетрії та статистики); у журналі
«Образовательные Технологии и Общество» (кафедра інформаційних систем
у менеджменті), у журналі «Nonlinear partial differential equations» (кафедра
програмних засобів інфомратики), у журналах «Health Economics», «Journal
of Productivity Analysis», «Spoleczny problemy modelowania i prognozowania
zjawisk społeczno-gospodarczych» (кафедра вищої математики).
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3.4. Кооперативна тематика
Значна частина наукових публікацій факультету менеджменту
кооперативної тематики (табл. 3.2). Переважно наукові публікації
кооперативної тематики факультету менеджменту – це статті в газеті «Вісті»,
статі у віснику ЛКА.
Таблиця 3.2
Опубліковані дослідження кооперативної тематики
Автор
Рік Назва
Бібліографічні дані
1
2
3
4
1. Ананьєв О.М., 2004 Планування
Тижневик "Вісті",
Артищук І.В.
господарської діяльності діловий випуск,
підприємств
і
організацій
споживчої
кооперації
2. Ананьєв О.М., 2004 Розробка
Вісник ЛКА, Львів
Артищук І.В.
інституціональних основ
автоматизованої
інформаційної системи
споживчої
кооперації
України (АІС СК).
3. Ананьєв О.М., 2005 Формування
системи Вісті. Діловий випуск, №
Мізюк Б.М.
бізнес-планування
й 16
управлінського
контролю в споживчій
кооперації (СК) України
4. Ананьєв О.М., 2005 Бізнес-планування
як Вісті. Діловий випуск, №
Белей О.І.
основа
ефективної 21
роботи
кооперативних
торговельних
підприємств у сучасних
умовах
5. Ананьєв О.М., 2005 Прогнозування розвитку Вісник
ЛКА.
Серія
Макухіна Н.О.
кооперативної торгівлі економічна, вип. 19. –
засобами інформаційних Львів: Вид-во ЛКА, 2005.
технологій
– 498 с.
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1
2
3
6. Ананьєв О.М., 2005 Фінансове
Артищук І.В.
прогнозування
та
управління
оборотним
капіталом
в
АІС
споживчої
кооперації:
теорія та практика

7. Ананьєв О.М.

2006 Макрологістична
платформа
побудови
систем
управління
корпоративної торгівлі

8. Ананьєв О.М., 2006 Побудова організаційноЛуць К.В.
функціон-альної моделі
підприємств
і
організацій
споживчої
кооперації України за
допомогою програмного
забезпечення Orgwere
9. Ананьєв О.М., 2009 Формування
Белей О.І.
інформаційного
забезпечення
торговельних
підприємств споживчої
кооперації України.
10. Масюк І.І.
2007 Формування
конкурентної
стратегії
шляхом інформатизації
підприємств споживчої
кооперації.
11. Масюк І.І.

2008 Поетапна
модель
бенчмаркінгу як основа
формування конкрентної
стратегії
підприємства
споживчої кооперації

Продовження табл. 3.2
4
Соціально-економічні
дослідження в перехідний
період. Ринкові перетворення в Україні в
умовах інтеграційних процесів (Збірник наукових
праць) / НАН України,
Інститут
Регіональних
досліджень Вип. 6. –
Львів, 2005. – 634 с.
Науковий вісник НЛТУУ:
Збірник
науковотехнічних праць. – Вип.
15.6. - Львів: НЛТУУ. –
2006.
Науковий вісник НЛТУУ:
Збірник
науковотехнічних праць. – Вип.
16.1. - Львів: НЛТУУ –
2006.
Вісник Львівської комерційної академії. - Серія
економічна. – Вип. 29 –
Львів: Вид-во ЛКА, 2009.
– 109 с.
Вісник
Львівської
комерційної академії. –
Серія економічна. – Вип.
26 – Львів: Вид-во ЛКА,
2007 – С. 113-117
Вісник
Львівської
комерційної академії. –
Серія економічна. – Вип.
28 – Львів: Вид-во ЛКА,
2008. – С. 310 - 314
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1
12. Масюк І.І.

2
3
2009 Роль
логістичного
менеджменту
у
підвищенні
конкурентоспроможності
підприємств споживчої
кооперації

13. Масюк І.І.

2009 Функціонування
споживчої кооперації на
пострансформаційному
етапі

14. Масюк І.І.

2009 Стратегічні пріоритети
розвитку
соціальної
політики торговельних
підприємств споживчої
кооперації України

15. Масюк І.І.

2010 Основні
методи
управління
товарними
запасами торговельних
підприємств споживчої
кооперації України
16. Мізюк Б.М.
2004 Інформаційні технології
управління
споживчої
кооперації
України:
Перспективи розвитку
17. Мізюк Б.М., 2004 Формування механізму
Ананьєв О.М.
системного управління
кооперативним
підприємством:
теоретико-методологічні
посилання

Продовження табл. 3.2
4
Проблеми та перспективи
соціально-економічного
розвитку
України
/
Матеріали міжвузівської
науково-практичної
конференції 15 квітня
2009 р. – Т. IV. –
Сімферополь:
ЦРОНІ,
2009. – 124 с. – [VII
томах] – Тези доповідей.
Торгівля,
комерція:
збірник наукових праць/
[редакц. кол. Апопій В.В.,
Дайновський
Ю.А.,
Скибінський С.В. та ін.]. –
Львів: Вид-во ЛКА, 2009.
Проблеми і перспективи
розвитку підприємництва:
Збірник матеріалів ІІІ
міжнародної
науковопрактичної конференції,
11 грудня 2009 р. – Том 1
- Харків: ФОП Павлов
М.Ю., 2009.
Вісник
науковця:
Науково-популярний
журнал.
–
Миколаїв:
НУК, 2010. - 184 с.
Вісник
Львівської
комерційної академії. Сер.
економічна. Вип. 15. –
Львів: Вид-тво ЛКА.
Вісті. – Діловий випуск, –
№ 23 (276)
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1
18. Ящук В.І

2
2006

19. Ящук В.І

2008

20. Боднар Р.Д.

2007

21.
Демчишин 2004
М.Я., Єлейко В.І.,
Чупик І.О.

Продовження табл. 3.2
3
4
Розвиток
систем Вісник ЛКА
статистичної підтримки
маркетингових
задач
торговельних
підприємств споживчої
кооперації України
Економічна
безпека Соціально-еокномічні
торговельних
наслідки та стратегія
підприємств споживчої реформування економіки
кооперації
України: Збірник тез
доповідей
до
міжвузівської
науковопрактичної конференції
студентів та аспірантів. –
Львів: Вид-во ЛКА, 2008.
– С. 369-372
Прогнозування
витрат Матеріали всеукраїнської
підприємств роздрібної науково-практичної
торгівлі
мережі конференції ―Проблеми
споживчої
кооперації інформаційноУкраїни
статистичного
дослідження
розвитку
економічних
систем‖,
Дніпропетровськ, 22-23
лютого 2007 р.– 2007. – С.
15-17.
Аналіз впливу витрат на Вісник
Львівської
обсяги виробництва та комерційної академії. –
реалізації
продукції Серія економічна. – Вип.
підприємствами
16. – Зб. наукових праць
споживчої
кооперації за
матеріалами
України
міжнародної
науковопрактичної конференції
―Облік, аналіз і аудит у
сучасному бізнесі‖. Львів: Вид-во ЛКА, 2004.
– С. 199-204.
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22.
М.Я.

23.
М.Я.

1
2
3
Демчишин 2004 Прогнозування основних
економічних показників
споживчої
кооперації
України

Дечишин 2005 Моделювання
витрат
підприємств
споживчої
кооперації
України

24. Єлейко В.І., 2005 Аналіз і прогнозування
Демчишин М.Я.
діяльності торгівельних
підприємств споживчої
кооперації України

25.
М.Я.

Демчишин 2005 Моделювання
виробничих
процесів
підприємств
споживчої
кооперації
України

Продовження табл. 3.2
4
Формування
ринкової
економіки
в
Україні.
Науковий збірник.
Спецвипуск
13.
Економіка України в
євроінтеграційних
процесах (за матеріалами
міжнар.
наук.-практ.
конф. ―Економіка України
в
євроінтеграційних
процесах‖.
–
Львів:
Інтереко, 2004. – С.727735.
Вісник
Львівського
державного
аграрного
університету:
Економіка АПК. – Львів,
ЛДАУ, 2005. № 12. – С.
251-255
Вісник
Львівської
комерційної академії. –
Серія економічна.
- Вип. 19. – Зб. наукових
праць за матеріалами
міжнародної
науковопрактичної конференції
―Структурні
трансформації
та
інвестиційноінноваційний
розвиток
торгівлі‖. - Львів: Видавво ЛКА, 2005. – С. 74-81.
Вісник
Львівської
комерційної академії. –
Серія економічна. – Вип.
17. – Львів: Вид-во ЛКА,
2005. – С. 283-287.
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26.
М.Я.

1
2
3
Демчишин 2005 Моделювання
залежностей показників
діяльності
підприємств
та
організацій
споживчої
кооперації

27.
М.Я.

Демчишин 2007 Економетричний аналіз
торговельної діяльності
підприємств споживчої
кооперації України

28.
М.Я.

Демчишин 2007 Оцінка
ефективності
праці
у
споживчій
кооперації: деякі аспекти
застосування економікоматематичних методів
Демчишин 2008 Ретроспективне
оцінювання
моделей
прогнозу
роздрібного товарообігу
у споживчій кооперації
України
Демчишин 2009 Моделювання процесів
виробництва продукції,
товарів
і
послуг
підприємствами
споживчої
кооперації
України

29.
М.Я.

30.
М.Я.

Продовження табл. 3.2
4
Економічна
система
України: минуле, сучасне,
майбутнє
/ Матеріали міжнародної
науково-практичної
конференції, Львів, 21-22
жовтня 2005 р. – Львів:
ЛНУ імені Івана Франка,
2005. – С. 96-97.
Вісник
Львівської
комерційної академії. –
Серія економічна. Вип. 26. – Львів: Вид-во
ЛКА, 2007. – С. 21-25.
Вісник
Львівської
комерційної академії. –
Серія економічна. – Вип.
24. – Львів: ЛКА, 2007. –
С. 376-379.
Вісник
Львівської
комерційної академії. –
Серія економічна. Вип. 28. – Львів: Вид-во
ЛКА, 2008. – С. 148-151.
Вісник
Львівської
комерційної академії. –
Серія економічна. – Вип.
29. – Львів: Вид-во ЛКА,
2009. – С. 157-161.

Окремі публікації використовуються при викладанні дисципліни
«Організаційно-кооперативна робота».
Перспективними є дослідження з кооперативної тематики, покладені в
основу дисертаційної роботи Тучковської І.І.
3.5. Наукові конференції
Інформація про участь науковців факультету менеджменту у наукових
конференція у 2010 р. наведена в табл. 3.3.

25
Таблиця 3.3
Участь викладачів факультету в наукових конференціях
Кафедра

Рік

1
Інформаційних
систем у
менеджменті

2
2010

Кількість
виступів
З
У
І
3
4
5
2

Інформаційних
систем у
менеджменті

2010

1

Інформаційних
систем у
менеджменті

2010

6

Інформаційних
систем у
менеджменті

2010

1

Менеджменту

2010

Менеджменту

2010

1

Менеджменту

2010

1

1

Додаткова інформація

6
Міжнародна науково-практична
конференція
Інформаційні системи та
економічна безпека в Україні
Міжнародна науково-практична
конференція
Економіка та фінанси в умовах
глобалізації: досвід, тенденції
та перспективи розвитку
Наукова конференція
професорсько - викладацького
складу і аспірантів
Проблеми становлення
внутрішнього ринку України
Міжнародна науково-практична
конференція
«Управління інноваційним
процесом в Україні: проблеми,
перспективи, ризики»
Міжнародна науково-практична
конференція
Модернізація освіти та
інноваційні
підходи в підготовці
управлінських кадрів
Міжнародна науково-практична
конференція
Veda a vznik-2010
Міжнародна науково-практична
конференція
Научная индустрия
европейского континента – 2010
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1
Вищої
математики

2
2010

3
1

4

5

Вищої
математики

2010

1

Вищої
математики

2010

1

Вищої
математики

2010

1

Вищої
математики

2010

1

Вищої
математики

2010

1

Вищої
математики

2010

1

Продовження табл. 3.2
6
Міжнародна, наукова
конференція
International Conference on
Complex Analysis in Memory of
A. A. Gol‘dberg
Міжнародна, наукова
конференція
Інформаційні технології в
економіці, менеджменті і
бізнесі. Проблеми науки,
практики і освіти
Міжнародна, наукова
конференція
XV International Conference.
PROBLEMS OF DECISION
MAKING UNDER
UNCERTAINTIES (PDMU 2010)
Міжнародна, наукова
конференція
IV ogólnopolska konferencja
naukowa im. Profesora
Aleksandra Zeliasia
Modeliowanie i prognozowanie
zjawisk spoleczno-gospodarczich
Міжнародна, наукова
конференція
International Scientific
Conference Faculty of
Management, Krakow University
of Economics, ―KnowledgeEconomy-Society‖
Міжнародна, наукова
конференція
The 1st National Conference on
Spatial Econometrics And
Regional Economic Analysis
Міжнародна, наукова
конференція
8th European Conference on
Health Economics
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1
Вищої
математики

2
2010

3
1

4

5

Вищої
математики

2010

1

Вищої
математики

2010

1

Вищої
математики

2010

1

Програмних
засобів
інформатики

2010

Програмних
засобів
інформатики

2010

1

Програмних
засобів
інформатики

2010

1

Програмних
засобів
інформатики

2010

1

4

Продовження табл. 3.2
6
Міжнародна, наукова
конференція
Stosowane naukowe opracowania
– 2010
Міжнародна, наукова
конференція
34th Annual Conference of the
German Classification Society
(GfKl)
Міжнародна, наукова
конференція
17th Ukrainian-Polish-Slovak
Scientific Seminar
Міжнародна, наукова
конференція
Nastoleni moderni vedy – 2010
Всеукраїнськоа наковопрактична конференція
Сучасні інформаційні
технології в економіці,
менеджменті та освіті (CITEM):
Львів: Львіська філія
Європейського університету
Економічна наукова інтернет–
конференція
Реформування економічної
системи в контексті
міжнародного співробітництва
XI Міжнародна конференція
„Проблеми української
термінології СловоСвіт 2010‖
Науково-практичний семінар
Проблеми застосування
інформаційних технологій,
спеціальних технічних засобів у
діяльності ОВС, навчальному
процесі, взаємодії з іншими
службами
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1
Економетрії та
статистики

2
2010

3
1

4

5

Економетрії та
статистики

2010

Економетрії та
статистики

2010

Економетрії та
статистики

2010

1

Економетрії та
статистики

2010

1

Економетрії та
статистики

2010

1

Економетрії та
статистики

2010

1

Економетрії та
статистики

2010

1

1

1

Продовження табл. 3.2
6
Наукова
конференція
Przedsiebiorczosc a rozwoj
regionalny (Кєльце, Польща)
Науково-практична
конференція
Х Міжнародний науковий
семінар ―Сучасні проблеми
інформатики в управлінні,
економіці, освіті, екології‖
Науковий семінар
17-th Polish-Slovak-Ukrainian
Scientific Seminar "Contemporary
Problems of Transformation
Process in Central and East
European Countries
Науково-практична
конференція
Сучасна регіональна політика:
формування та розвиток
публічної служби
Науково-практична
конференція
Актуальные проблемы и
перспективы развития
экономики Украины
Науково-практична
конференція
Інноваційно-орієнтовані засади
максимального використання
потенціальних можливостей
виробництва
Науково-практична
конференція
Важелі і механізми формування
сталого розвитку економіки в
умовах глобалізації економіки
Науково-практична
конференція
Сучасні тенденції економічної
теорії та практики: світовий
досвід та вітчизняні реалії
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Науковцями факультету менеджменту зроблено 39 доповідей на
внутрішніх, загальноукраїнських, зарубіжних конференціях. На зарубіжних
конференціях у 2010 р. зроблено 13 доповідей, серед них значна кількість
викладачами кафедри вищої математики. Серед закордонних конференцій, у
яких взяли участь науковці факультету менеджменту, переважна кількість
проведена у Польщі.
3.6. Участь викладачів академії в експертизі наукового доробку
Викладачі факультету менеджменту у 2010 р. приймали участь у
експертизі наукового доробку у формі відгуків на дисертації, опонування
дисертацій (табл. 3.4).
3 науковці факультету менеджменту є членами спеціалізованої ради із
захисту дисертацій: д.е.н., проф. Хміль Ф.І., д.е.н., проф. Мізюк Б.М., д.е.н.,
проф. Єлейко В.І.
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Таблиця 3.4
Участь викладачів факультету в зовнішній експертизі наукового доробку
Кафедра
Рік
Види діяльності
Відгуки
Рецензії
Опонування дисертацій
П
ЛКА
Інші
Менеджменту
2010
Відгук
наукового
керівника
на
дисертацію
Вищої
2010
Відгук на
математики
автореферат
дисертації
Економетрії та
2010
Відгук
статистики
наукового
керівника
на
дисертацію
Економетрії та
2010
Відгук
статистики
наукового
керівника
на
дисертацію
Економетрії та
2010
Відгук
статистики
наукового
керівника
на
дисертацію
Економетрії та
2010
Відгук
статистики
наукового
керівника
на
дисертацію
Інформаційних 2010
Відгук на
систем у
автореферат
менеджменті
дисертації
3.7. Перспективні питання
На факультеті менеджменту є значна перспектива монографічних
досліджень на 3 роки (табл. 3.5). На 2011-2013 рр. науковцями факультету
менеджменту заплановано 10 монографій. Значна частина монографій (7 од.)
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мають перспективу виконання науковцями кафедри інформаційних систем у
менеджменті.
Таблиця 3.5
Перспектива монографічних досліджень вчених факультету
Автор
ОрієнтоваНазва
ний рік
1. Фединець Н.І.
2011
Ситуаційне управління торговельними
підприємствами: програмований підхід
2. Ананьєв О.М.
2012
Формування автоматизованої
інформаційної системи кризового
управління крупно форматного
торговельного підприємства
3. Ананьєва О.М.,
2013
Система управління ризиками
Артищук І.В.,
торговельного підприємства: комп‘ютерноБелей О.М.
орієнтований
4. Артеменко В.Б.
2011
Моніторингові оцінювання ефективності
соціально-економічного розвитку регіонів
(методологія та інструментарій
Оцінка та попередження втрат людського
5. Гальків Л.І.
2012
капіталу
6. Демчишин
Споживча кооперація України:
2012
М.Я.
економетричний аналіз діяльності
Комплексне оцінювання ефективності
7. Артеменко В.Б.
2011
соціально-економічного розвитку регіонів
(методологія та інструментарій)
8. Ноздріна Л.В.
2011
Методологія управління e-learning
проектами в суспільстві знань
9. Белей О.І.,
2009
Системне управління торговельним
Ананьєв О.М.
підприємством
Інформаційне забезпечення процесів
10. Артищук І.В.
2012
управління ризиком прийняття рішень
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РОЗДІЛ 4. РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО
ТОВАРИСТВА
4.1. Найголовніші досягнення
На факультеті менеджменту працює студентський науковий гурток,
яким керує к.е.н, доц. Колянко О.В. та студентський науковий семінар,
роботою якого керують викладачі окремих курсів.
Магістрантка Кавецька Х.Ю. та студент 4-го курсу Січка Р.В. взяли
участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади, яка відбулася у
Одеському державному економічному університеті 23-25 березня 2010 р та
були нагороджені грамотами в номінації „Менеджер-консультант‖ (Кавецька
Х. Ю.) і „Менеджер змін‖ (Січка Р. В.).
4.2. Проведені заходи
За звітний період було організовано і проведено 1, 2 березня 2010 року І
тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спец. «Менеджмент
організацій» серед студентів IV курсу спец. 6.050201 з комплексу дисциплін
кафедри менеджменту та 3 березня 2010 р. - серед студентів V курсів спец.
7.050201, 8.050201 з комплексу дисциплін кафедри менеджменту.
30 червня 2010 року відбулося урочисте вручення дипломів бакалаврів,
спеціалістів і магістрів.
У 2010 р. кураторами груп було прочитано – 15 лекцій, проведено – 16
бесід по суспільно-політичній, виховній та санітарно-гігієнічній тематиці.
Члени студентського наукового гуртка є активними учасниками
студентських наукових конференцій і дописувачами у збірники наукових
видань Львівської комерційної академії.
4.3. Студентські публікації
У 2010 н. р. четверо студентів спец. «Менеджмент організацій»
опублікували свої статті у Першому випуску Наукового Вісника
студентського наукового товариства ім. М. І. Туган-Барановського ЛКА.
4.4. Проблемні питання студентської наукової діяльності
Важливим питанням, яке потребує конкретних заходів вирішення, є
залучення студентів 3-х курсів до наукової діяльності, активізації їх роботи в
цьому напрямі. Існує потреба пошуку нових методів співпраці викладачів
(наставників) зі студентами для залучення останніх до участі в наукових
дослідженнях, способів мотивування студентів, які займаються науковою
діяльністю.
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РОЗДІЛ 5. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ
5.1. Аналіз динаміки основних категорій працюючих
На факультеті менеджменту у 2010 р. працювало 66 осіб викладацького
складу (рис. 5.1). Чисельність працівників факультету менеджменту у 2010 р.
в порівнянні з 2004 р. збільшилася на 4 особи. Чисельність докторів наук за
2004-2009 рр. не змінилася. Чисельність кандидатів наук за 2004-2010 рр.
дещо змінювалася, у відсотковому значення за аналізований період
коливалася від 64,9% до 50,0%. У 2010 р. частка кандидатів наук на
факультеті менеджменту становила 48,5%.

Рис. 5.1. Динаміка основних категорій працюючих (загалом, кандидати
наук, доктори наук) в абсолютному та відносному вимірах, 2004-2010 рр.
На рис. 5.2. подано інформації про динаміку середнього віку працюючих
факультету менеджменту у розрізі окремих кафедр. У 2010 р. найменше
значення середнього віку працівників кафедри економічного прогнозування
та ризику. «Найстаршою» за середнім значенням віку працюючих у 2010 р. є
кафедра вищої математики. Окреслилася тенденція до «омолодження»
працівників на кафедрі інформаційних систем у менеджменті.
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Рис. 5.2. Середній вік працюючих у розрізі окремих кафедр, 2004-2010
рр.
5.2. Орієнтовні плани захисту
На 2010-2012 рр. працівниками факультету менеджменту заплановано
захист восьми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата
наук (табл. 5.1).
Таблиця 5.1
Перспектива захисту дисертаційних робіт працівниками факультету,
2010-2012 рр.
Автор
Орієнтовний Спеціальність
Назва
Місце
рік
завершення
1
2
3
4
5
Ланда О.О.
2011
Економіка та
Управління якістю
ЛКА
управління
туристичного продукту
підприємствами
Тучковська
2011
Економіка та
Формування
ЛКА
І.І.
управління
конкурентної стратегії
підприємствами
торговельних
підприємств споживчої
кооперації України
Ящук В.І.
2011
Економіка та
Економічна безпека
ЛКА
управління
роздрібних підприємств
підприємствами
корпоративних мереж
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1
Гонська
М.Р.

2
2012

Полотай
О.І.

2012

Карпа А.Г.

2012

Артеменко
В.Б.

2012

Миронов
Ю.Б.

2012

Продовження табл. 5.1
3
4
5
Економіка та
Кадрова політика в
ЛКА
управління
системі важелів
підприємствами
управління
конкурентоспроможністю
організації
Економіка та
Особливості управління ЛКА
управління
освітніми інтернетпідприємствами
проектами в економіці
знань
Економіка та
Моделі прогнозування
ЛКА
управління
інформаційної технології
підприємствами моніторингу показників
програми соціальноекономічного розвитку
ренгіону
Гібридні моделі та
інформаційні технології
комплексних оцінювань
ефективності соціальноекономічного розвитку
регіонів
Економіка та
Торгівля туристичними
ЛКА
управління
послугами
підприємствами

5.3. Підвищення кваліфікації викладачів
У 2010 р. 12 працівників факультету менеджменту підвищували свою
кваліфікації шляхом проходження стажування та участі у різноманітних
семінарах (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
Найважливіші стажування
Працівник
Місце стажування
Мета
Отриманий результат
Кафедра
Підвищення 1. Опублікована стаття
«Математичного
науковоБілик В. М., Цегелик Г.
Білик В.М.
моделювання
педагогічної Г. на тему: «Розрахунок
соціальнодіяльності ціни на інформаційну
економічних
продукцію»
процесів» ЛНДУ
2. Виданий навчальний
ім. І. Франка
посібник «Інформаційні
технології та системи»
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1
Коцьо Н.М.

Боднар Р.Д.

Демчишин М.Я.

Коцупей В.М.

Продовження табл. 5.2
4
Сертифікат

2
3
Семінар-тренінг Підвищення
"Розробка
кваліфікації і
дистанційних
вивчення
технологій та
дистанційних
курсів для
курсів
підтримки і
розширення
функцій Вебцентру ЛКА" на
базі філії кафедри
ЮНЕСКО "Нові
інформаційні
технології в освіті
для всіх"
Львівський
Підвищення Підвищено кваліфікацію
національний
кваліфікації з
університет імені
навчальноІвана Франка
методичної
роботи
Львівський
Підвищення Підвищено кваліфікацію
національний
кваліфікації з
університет імені
навчальноІвана Франка
методичної
роботи
Університет
Підвищення Підвищено кваліфікацію
ім. І. Франка
науковокафедра
педагогічної
менеджменту
діяльності

У результаті стажування Біликом В.М. на кафедрі математичного
моделювання соціально-економічних процесів в університеті ім. І. Франка,
було опубліковано наукову статтю та видано навчальний посібник
«Інформаційні технології та системи».
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РОЗДІЛ 6. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Серед проблем, які потребують вирішення:
- підвищення кількості та ефективності публікацій у Віснику ЛКА;
- вдосконалення роботи видавництва ЛКА.
Підвищення ефективності публікацій у Віснику ЛКА можна досягти
шляхом проведення щорічних наукових семінарів з підготовки наукових
статей. Кількість публікацій у Віснику може зрости при встановленні
обов‘язкової публікації результатів наукових заходів, які відбуваються на
кафедрах у Віснику ЛКА.
З метою вдосконалення роботи видавництва ЛКА слід встановити
черговість видання науково-методичної літератури та друкувати лише ту, яка
є у плані видання науково-методичної літератури ЛКА.

