ЗВІТ З НАУКОВОЇ РОБОТИ
ФАКУЛЬТЕТУ „МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН”
за період 2010 навчального року

РОЗДІЛ І. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1.Тематика науково-дослідних робіт
За звітний період на факультеті МЕВ виконується такі наукові теми:
«Рівновага платіжного балансу під час реалізації моделі інноваційноінвестиційного розвитку»(кафедра МЕВ), «Стратегія розвитку регіональних
господарських

систем»(кафедра

регіональної

економіки),

«Філолого-

методичні дослідження іноземних мов та впровадження теоретичних засад у
практику викладання»(кафедра іноземної мови).
Аналізуючи діяльність виконання науково-дослідних робіт можна
спостерігати тенденцію до зменшення їх кількості, в порівнянні з
попередніми роками, проте на 2011 р. заплановано збільшення кількості
НДР. (рис.1.1.1)

Рис.1.1.1. Кількість виконуваних науково-дослідних робіт кафедрами
факультету МЕВ, 2004-2010 рр.
Кожна кафедра здійснює свою діяльність у межах поставленої
проблематики.
Кафедра МЕВ. На кафедрі МЕВ виконується науково-дослідна тема
«Рівновага платіжного балансу під час реалізації моделі інноваційноінвестиційного розвитку» (державний реєстраційний номер 0108U000444).
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Керівник теми - проф. Шевчук В.О. Виконання науково-дослідної теми
завершилося у 2010 р., презентація завершеної теми запланована на квітень
2011 р. в рамках проведення в ЛКА тижня науки.
У 2010 р. можна виділити наступні якісні результати виконання даної
теми:
а) опубліковано шість статей в загальноукраїнських та зарубіжних наукових
журналах;
б) всі публікації використовується у навчальному процесі при викладанні
дисциплін «Міжнародні економічні відносини», «Світові фінанси» та
« Грошово-кредитна політика».
Захищено дві дисертаційні роботи, дотичні до визнанної тематики: 1.
Черкас Н. І. - "Несировинний експорт України і його макроекономічне
стимулювання” (2009 р.); 2. Римарська Р.Ю. - «Вплив стратегії європейської
інтеграції України на функціонування податкової системи» (2009 р.). Ще дві
роботи перебувають на стадії завершення: Атаманчук З. та Чех М.
(обговорено на між кафедральному семінарі Фінансової академії в грудні
2010 р.). Окремі питання «залежної» економіки досліджують аспіранти
кафедри Дем’янчук Ю., Думич І., Довбняк Т.
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Рис. 1.1.2 Кількість виконуваних науково-дослідних робіт кафедри МЕВ,
2004-2010 рр.
Кафедра Маркетингу за звітний період науково-дослідних робіт не
здійснювала.
Кафедра регіональної економіки. У 2010 р. науково - дослідна робота
кафедри була спрямована на подальшому дослідженні кожним науковцем
обраної

тематики

в

контексті

наукової

теми

«Стратегія

розвитку

регіональних господарських систем», яка була започаткована у 2006 р.
Роботою

передбачається

формування

монографії

«Регіональна

економіка: сучасні аспекти і визначення основних пріоритетів розвитку
регіональної економічної системи мезо- і мікро територіального рівня її
організації», завершення планується на 2011 рік. За 2010 рік викладачами
кафедр опубліковано п’ять публікацій в рамках досліджуваної тематики:
1. Заблоцький Б.Ф. «Формування ринку праці та приорітети зниження
рівня безробіття в Україні» /Б.Ф. Заблоцький // Формування ринкових
відносин в Україні. Збірник наукових праць, Київ, 2009, № 9 (100). Науководослідний економічний інститут міністерства економіки України – С. 166170.
2. Ковтун О.І. Організаційно-економічний
конкурентоспроможності та самодостатності

механізм забезпечення

регіональних господарських
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систем в сучасних умовах / О.І. Ковтун //Сучасні проблеми соціальноекономічного розвитку регіонів: Колективна монографія. – Дніпропетровськ
ІМА-прес, 2010.- 436с. (с. 201-209)
3. Вірт М.Я, Куцик В.І Економічне регіональне відтворення Волинської
області / М.Я. Вірт, В.І. Куцик // Вісник ЛКА / [ред. кол. : Башнянин Г.І.,
Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.] –Львів: вид-во ЛКА, 2010. – - Вип. 33. –
С.78-84.
4. Килин О.В., Свелеба Н.А. Грошові перекази мігрантів як особлива
складова національних інвестицій в перехідний період / О.В. Килин, Н.А.
Свелеба // Гуманітарно-економічні проблеми суспільства // збірник наукових
праць. № 5 – Львів: Європейський університет. – 2010.- 320 с., с.292 – 297.
5. Свелеба Н.А., Бігус М.М. Дослідження впливу інвестицій в
інфраструктуру на економічний розвиток регіонів / Н.А. Свелеба, М.М. Бігус
// Збірник наукових праць. Донецький інституту економіки праці та
соціальної політики. Випуск №7 2010 с.228-236.
Кафедра іноземної мови. Наукові дослідження за звітний період
проводилися в межах наукової теми «Філолого-методичні дослідження
іноземних мов та впровадження теоретичних засад у практику викладання»
(керівник: доц. Данилова З.В., до робіт, в напрямках яких задіяно весь
науково-педагогічний склад кафедри).
Мета досліджень та практичних упроваджень відповідає концепції
модернізації іншомовної освіти, що закладена у Державному стандарті щодо
цілей та завдань вищої освіти на період до 2012 р.
Пріоритетними напрямами дослідницької діяльності в галузі філологічних
досліджень є: лінгвістичні аспекти іноземних мов, стилістика, лексична
семантика,

зокрема

семантичні

поля

іншомовної

науково-технічної

термінології (економіки, маркетингу, підприємництва), категорії англійських
дієслів, дискурс, фразеологія та лінгвопрагматика. Саме за цими напрямами
виконуються дисертаційні роботи такими викладачами: доц.. Даниловою,
доц.. Дубравською, ст.викл. Ванівською О.І., ст.викл. Степановим, ст. викл.
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Демчук Н.М., викл. Кость С.С. За результатами досліджень наукові доробки
не залишаються лище теоретичними, а знаходять відображення в навчальних
матеріалах,

які

використовуються

в

навчальному

процесі

згідно

з

розробленим та затвердженим на кафедрі планом заходів. Для розгляду і
попередньої

експертизи

кандидатської

дисертації

здобувача

кафедри

іноземних мов ст. викл. Ванівської О.І. за темою «Категорії англійського
дієслова в жанрово-стилістичному та соціолінгвістичному варіюванні (на
матеріалі BNF)», науковий керівник докт. філол. наук, проф., зав. кафедри
англійської філології Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка Бєлова А.Д.), 22 листопада 2010 року було проведено
міжкафедральний семінар.
1.2. Розвиток наукових шкіл
На момент звітного періоду професорсько-викладацький персонал
кафедр факультету МЕВ приймає участь у роботі

п’яти наукових шкіл:

«Проблеми платіжного балансу в залежній економіці», «Проблеми участі
України в процесі глобальної економічної інтеграції»,

«Теоретичні і

практичні аспекти вдосконалення функціонування ринку товарів і послуг
підприємств середнього й малого бізнесу та споживчої кооперації в умовах
перехідних економічних систем за концепцією маркетингу», «Проблеми та
стратегія розвитку регіональних господарських систем», «Лінгвістичні та
методичні дослідження у практиці викладання іноземних мов».
Аналізуючи звітний період можна спостерігати тенденції зменшення
кількості рейтингових публікацій, що відповідають проблематиці школи
(1.2.1.)
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Рис. 1.2.1. Кількість рейтингових публікацій, що відповідають проблематиці
наукових шкіл факультету МЕВ, 2004-2010 рр.
Розглянемо діяльність представлених шкіл окремо по кафедрах факультету.
Кафедра МЕВ. На кафедрі МЕВ сформовано дві наукові школи:
1.

Наукова школа «Проблеми платіжного балансу в залежній економіці».
Голова наукової школи – д.е.н., проф. Шевчук В.О.
Наукова школа існує з 2004 року. Школа є діючою, активними
учасниками школи є: 1. Черкас Н. І. - "Несировинний експорт України і
його макроекономічне стимулювання”.
2. Римарська Р.Ю. - «Вплив стратегії європейської інтеграції України на
функціонування податкової системи».
3. Чех М. М. – «Розвиток внутрішнього ринку за умов стратегії стійкого
економічного розвитку».
4. Атаманчук З. А. – «Грошово-кредитне регулювання та його вплив на
показники доходу та платіжного балансу держави».
В рамках наукової школи:
- захищено дисертації Черкас Н.І., Римарською Р.Р.;
- видано монографії:
1. В.Шевчук „Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в
трансформаційних

економіках:

досвід

України”

Монографія.-Львів:

Каменяр, 2001. - 31,7 д.а.
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2. В.Шевчук Платіжний баланс, економічне зростання і стабілізаційна
політика─ Львів: Кальварія, 2008. ─ 734 с. - 47,4 д.а.
- виконано НДР:

“Рівновага платіжного балансу під час реалізації

моделі інноваційно-інвестиційного розвитку” (державний реєстраційний
номер 0108U000444). Керівник теми проф. Шевчук В.О (лютий 2010 р.).
Орієнтовний план розвитку (становлення) наукової школи “Проблеми
платіжного балансу в «залежній» економіці» на 2010-2015 рр:
1. Колективна монографія “Рівновага платіжного балансу під час
реалізації моделі інноваційно-інвестиційного розвитку: невдалий досвід
України» (весна 2011 р.):
2. Захисти дисертаційних робіт:
- Атаманчук З.А. (2011 р.);
- Чех М. (2011-2012 р.)
3. Початок роботи над новою дослідницькою темою “Монетарні ефекти
платіжного

балансу

в

доларизованій

“залежній”

економіці

з

нестабільним механізмом очікувань обмінного курсу” (робочий варіант)
(осінь 2011 р.).
Наукова школа «Проблеми участі України в процесі глобальної
економічної інтеграції». Голова наукової школи – д.е.н., проф. Мокій А.І.
Наукова школа існує з 1996 року. Школа є діючою, активними учасниками
школи є: д.е.н., проф. Мокій А.І., к.е.н. Бабець І.Г., д.е.н., доц. Флейчук М.І.,
д.е.н., доц. Васильців Т.Г., к.е.н., доц. Гуменюк А.М., к.е.н., доц. Семів С.Р.,
к.е.н. Лапшина І.А., к.е.н. Науменко С.В., к.е.н. Вериженко І.А., к.е.н. Юзба
В.О., к.е.н. Щурко У.В., к.е.н. Пинда Ю.В., к.е.н. Засадко В.В., к.е.н.
Мігущенко Ю.В., Радіца О.А., Енверов Р.Р.).
В рамках наукової школи:
- захищено докторські дисертації Флейчук М.І., Васильцців Т.Г.,
кандидатські дисертації Засадко В. та Мігущенко Ю.;
- видано монографії:
8

1. Мокій А., Чекан І., Куревіна І. Міграційні процеси як чинник впливу
на стан людського капіталу України. – Україна: Cтратегічні пріоритети.
Аналітичні оцінки – 2006: Монографія / За ред. О.С. Власюка. – К.: НІСД,
2006. – 576 с. – С. 267-274. http://old.niss.gov.ua/book/Vlasyuk_mon/index.htm
2.

Мокій А.І., Флейчук М.І., Гудзій З.З. Макроекономічні чинники

припливу портфельних інвестицій в Україну // Україна в 2007 році : щорічні
оцінки

суспільно-політичного

та

соціально-економічного

розвитку

:

Монографія [За заг. ред. Ю. Г. Рубана]. – К. : НІСД, 2007. – 538 с. – С. 271278. http://old.niss.gov.ua/book/Analit2007/index.htm
3.

Мокій А.І., Гуменюк А.М., Дідич О.-Г. О. Проблеми структурних

та інституціональних змін на регіональному рівні // Державна регіональна
політика України : особливості та стратегічні пріоритети : Монографія [За
ред. З. С. Варналія]. – К. : НІСД, 2007. – 768 с. – С.197-225.
http://old.niss.gov.ua/book/Varnalij/index.htm
4.

Мокій А.І., Флейчук М.І., Бабець І.Г. Врахування несприятливих

внутрішніх і зовнішніх чинників соціально-економічного розвитку України
// Україна в 2008 році : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціальногоекономічного розвитку : Монографія [За заг. ред. Ю. Г. Рубана]. – К. : НІСД,
2008. – 744 с.– С. 424-432. http://old.niss.gov.ua/book/vidannya/ocinki_new.pdf
5.

Флейчук М. І. Тіньова економіка : сутність, особливості та шляхи

легалізації. За ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2006. – 550 с. – С.138-209, с. 401432 (Особисто автору належить 8,2 д.а.).
6.

Флейчук М. І. Макроекономічні критерії припливу портфельних

інвестицій / А. І. Мокій, М. І. Флейчук, З. З. Гудзій. – Зелена книга: Україна в
2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного
розвитку. Монографія / За заг. ред. Ю.Г. Рубана К. : НІСД, 2007. – 538 с. – С.
271-278 (Особисто автору належить 0,3 д.а.).
7.

Флейчук М. І. Проблеми структурних та інституціональних змін на

регіональному рівні / А. І. Мокій, М. І. Флейчук, Дідич О. - Г. О. // Державна
регіональна політика України : особливості та стратегічні пріоритети:
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Монографія / За ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 768 с. – С.197-223 278
(Особисто автору належить 0,8 д.а.).
8.
чинників

Флейчук М. І. Врахування несприятливих внутрішніх і зовнішніх
соціально-економічного

розвитку

України

/

А. І. Мокій,

М. І. Флейчук, І. Г. Бабець // Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільнополітичного та соціального-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред.
Ю. Г. Рубана. – К. : НІСД, 2008. – 744 с.– С.424-432 (Особисто автору належить
0,25 д.а.).
9.

Флейчук М. І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі

економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах
глобалізації / М. І. Флейчук : Монографія. – Львів : Ахілл, 2008. – 660 с. (41,35
д.а.)
Орієнтовний план розвитку наукової школи «Проблеми участі України
у процесах глобальної економічної інтеграції» на 2011-2015 рр.
1) Колективна

монографія

«Стратегія

та

механізми

зміцнення

просторово-структурної конкурентоспроможності регіону» (Мокій А.І.,
Васильців Т.Г., Пинда Ю.В., Антонюк Г.Я., Мігущенко Ю.В.) (2010-2011 р.)
2) Колективна монографія – «Структурні та інституціональні реформи в
трансформаційних економіках» (Мокій А.І., Васильців Т.Г., Флейчук М.І.,
Бабець І.Г., Гуменюк А.М., Щурко У.В.) (2011 р.)
3)

Захист дисертаційної роботи Радіци О.А. (2012 р.)

4) Початок роботи над концепцією нової науково-дослідницької теми
«Модернізацій на парадигма зовнішньоекономічної стратегії України в
умовах глобальної невизначеності» (осінь 2014 р)
Активними учасниками наукових шкіл кафедри МЕВ за 2010 рік
опубліковано ряд публікацій у загальноукраїнських та наукових журналах
(рис. 1.2.2).
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Рис. 1.2.2. Кількість рейтингових публікацій, що відповідають тематиці
наукових шкіл кафедри МЕВ у 2004-2010 рр.
Рисунок 1.2 ілюструє динаміку публікацій активних учасників
наукових шкіл у рейтингових виданнях.
Кафедра маркетингу.

Наукова школа «Теоретичні і практичні

аспекти вдосконалення функціонування ринку товарів і послуг підприємств
середнього й малого бізнесу та споживчої кооперації в умовах перехідних
економічних систем за концепцією маркетингу» при кафедрі маркетингу
перебуває на етапі завершення організаційного формування. Керівником
школи є проф. Скибінський С.В. Розроблено назву наукової школи,
програмну концепцію та методику, уточнюється склад і план розвитку.
Загальна

кількість

рейтингових

публікацій,

що

відповідають

проблематиці наукової школи за 2004-2010рр. — 26.
Кафедра регіональної економіки. При кафедрі створена у 2002 році і
функціонує наукова школа «Проблеми та стратегія розвитку регіональних
господарських систем». Фундатором наукової школи був тодішній завідувач
кафедри академік НАН України М.І. Долішній. На даному етапі школу
очолює доцент кафедри Б. Ф. Заблоцький, який є провідним фахівцем з
проблематики регіональної економіки. Активні учасники школи:
11

Заблоцький

Б.Ф.-

«Основи

стратегії

розвитку

регіональних

господарських систем».
Ковтун

О.І.

-

механізми

забезпечення

самодостатності

та

конкурентоспроможності регіональних господарських систем. В цьому
контексті зокрема досліджує альтернативи організаційно-економічного
характеру: створення кластерів, холдингових компаній, РФПК тощо.
В якості апробації проведених досліджень в контексті наукової теми
«Стратегія розвитку РГС» НДР кафедри в межах діяльності наукової школи
«Проблеми та стратегія розвитку регіональних господарських систем» доц.
Ковтуном О. І. виконано (опубліковано): розділ колективної монографії, 2
статті та прийнято участь у 3-х НПК. Він також виконав рецензування
навчального посібника з курсу «ДРЕ» автора з НУ«Львівська політехніка» та
навчального посібника «Регіональна економіка» на прохання ІЗМН МОН
України.
Свелеба Н.А. - передумови розвитку і розміщення інфраструктури. В
якості апробації проведених досліджень в контексті наукової теми «Стратегія
розвитку РГС» НДР кафедри в рамках діяльності наукової школи нею
виконано (опубліковано) 3 статті та прийнято участь у 1 НКП
Килин О.В. - формування

сприятливого

інвестиційного клімату

регіону.
ас. Вірт М. Я. - організаційно-економічний механізм функціонування
гуртово-роздрібної торгівлі в системі регіонального ринку;
Наукова школа перебуває у стані свого становлення. Кількість
публікацій, що відповідають проблематиці наукової школи у звітному році
спадає, що свідчать дані рисунку 1.2.3
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Рис. 1.2.3 Кількість публікацій в фахових виданнях, що відповідають
проблематиці наукової школи кафедри регіональної економіки в 2004 – 2010
рр.*
Кафедра іноземної мови. На кафедрі функціонує наукова школа «Лінгвістичні
та методичні дослідження у практиці викладання іноземних мов», керівником якої є
к.ф.н., доц. Данилова З.В., що співпрацює з філологічними спеціалізованими
кафедрами.Активні учасники школи: доц. Данилова, доц. Дубравська, ст. викл.
Ванівська О.І., ст. викл. Степанов, ст. викл. Демчук Н.М., викл. Кость С.С., викл.
Бенцак О.В., ст. викл. Лямзіна Н.К.)

відносяться до наукових шкіл, які

функціонують при спеціалізованих кафедрах, зокрема Львівського національного
університету ім. Івана Франка та Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка та реалізують свої наукові здобутки в межах постійно діючого
кафедрального наукового семінару. Результати співпраці та діяльності наукових
шкіл кафедр факультету МЕВ відображено в таблиці-додатку 8zf-SCH «Відомості
про наукові школи».
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РОЗДІЛ ІІ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ
2.1. Аспіранти і докторанти факультету
За звітний період в складі факультету робота з аспірантами введеться в
межах двох кафедр, які безпосередньо відносяться до аспірантури ЛКА,
загальна кількість аспірантів порівняно з минулим роком зростає, що
відображено на рисунку 2.1.1.

Рис.2.1.1. Кількість аспірантів на МЕВ
Даний рисунок відображає інформацію по двох кафедрах факультету:
МЕВ та Маркетингу.
Кафедра МЕВ. У 2010 р. розпочали навчання в аспірантурі на кафедрі
МЕВ Позичайло О.О., Рубіш І.І., Стецик У.В., Качмарик Я.М., Блащак А.О.,
Іванчук В.І., Манзюк О.О. У звітньому періоді продовжували навчання в
аспірантурі Саміло О., Гамкало О., Шинкарук О., Думич І.І., Дем’янчук
Ю.І. , Чирук Г., Ященко М., Чех М., Дегтярьова Н., Семів Г., Щербата З.,
Василиця О. Наукове керівництво аспірантами здійснюють д.е.н., проф.
Мокій А.І., д.е.н., проф. Шевчук В.О., к.е.н., доц. Яремко Л.А., к.е.н., доц.
Семів С.Р., к.е.н., доц. Яхно Т. П., к.е.н., доц. Полякова Ю.В.
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Рис. 2.1.2. Кількість аспірантів на кафедрі МЕВ, 2004-2010 рр.
Слід відзначити, що кафедра МЕВ протягом тривалого періоду
демонструє високі показники кількості аспірантів, що свідчить про
зацікавленість випускників науковою роботою кафедри.
У 2010 навчальному році продовжують роботу над написанням
кандидатських дисертацій

працівники кафедри ас. Салопанова А.А., ас.

Дегтярьова Н.М., ас. Чех М. М., ас. Макогін З.Я., ас. Василиця О.Б., ас.
Томашик Р.Р., ас. Атаманчук З.А. Доц. Лапшина І.А. працює над
завершенням докторської дисертації.
Кафедра маркетингу. У звітному 2010 році продовжує навчання в
аспірантурі при кафедрі маркетингу – Ванівський М.М. (3 рік навчання,
наук.керівник – проф. Скибінський С.В.). Розпочали цього року (2010)
навчання в аспірантурі Кухар-Савчук І. та Антонів О. (наук.керівник – доц.
Бойчук І.В.). Ще двоє аспірантів – Соловйова Л. (наук.керівник – проф.
Дайновський Ю.А.) та Короляк С. (наук.керівник – доц. Бойчук І.В.)
знаходяться в академвідпустці.
Над докторською дисертацією працює доц. Бойчук І.В. Динаміка
аспірантів на кафедрі маркетингу представлена на рисунку 2.1.3.

15

4
3,75
3,5
3,25
3
2,75
2,5
2,25
2
1,75
1,5
1,25
1
0,75
0,5
0,25
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2.1.3. Кількість аспірантів на кафедрі маркетингу, 2004-2010 рр.
На кафедра передбачається позитивна тенденція збільшення кількості
аспірантів, порівнюючи з минули роком.
Кафедра регіональної економіки. На даний момент аспірантів при
кафедрі немає. У статусі здобувача зі спеціальності «Економіка та управління
підприємствами» ас. Герасимова І.І., яка працює над темою дисертації
«Фінансово-інвестиційні

стратегії

в

системі

забезпечення

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації
національної економіки», науковий керівник доц. Ковтун О.І.
Кафедра іноземної мови. Викладачі кафедри здійснюють навчання
аспірантурі в інших начальних вузах, а саме:
викл. Демчук Н.М. навчається на 4-му курсі заочної аспірантури при
кафедрі французької філології Львівського національного університету ім.
Івана Франка (спеціальність 10.02.05 «Романські мови»).
ст. викл. Степанов А.В. в 2010 році завершив навчання в аспірантурі
при кафедрі французької філології Львівського національного університету
ім. Івана Франка (спеціальність 10.02.05 «Романські мови»).
Здобувачами при спеціалізованих кафедрах є: ст. викл. Ванівська О.І.,
викл. Кость С.С., викл. Бенцак О.В., ст. викл. Лямзіна Н.К.

16

Викладачі кафедри ст. викл. Лісна Т.М., викл. Галишин І.М., викл.
Луцик Н.З. обрали напрям для своїх подальших наукових філологічних
досліджень.
Тематика дисертаційних досліджень, які виконуються на кафедрі, є
наступною:
- ст. викл. Ванівська О.І. за темою «Категорії англійського дієслова в
жанрово-стилістичному та соціолінгвістичному варіюванні (на матеріалі
BNF)», науковий керівник Бєлова А.Д., докт. філол. наук, проф., зав. кафедри
англійської філології Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка;
- ст. викл. Степанов А.В.: “Семантичні дивергенції одноетимонних
суфіксальних формантів в латиноамериканських національних варіантах
іспанської мови (на матеріалі науково-технічних термінів)”, науковий
керівник А.М. Рочняк, канд. філол. наук, доцент кафедри французької
філології ЛНУ ім. Ів. Франка;
- ст. викл. Демчук Н.М.: «Термінологія маркетингу в українській та
французькій мовах)», науковий керівник В.Г. Міщенко, канд. філол. наук,
доцент кафедри французької філології ЛНУ ім. Ів.Франка;
- викл. Кость С.С.: «Творчість Карла Запа у контексті слов»янської
єдності», науковий керівник В.А. Моторний, проф. кафедри слав»янської
філології ЛНУ ім. Ів. Франка;
- викл. Бенцак О.В.: «Ефективність транскордонної співпраці в
агробізнесі (на матеріалі англомовних документів)», науковий керівник Г.В.
Черевок, докт. економ. наук, професор Львівського національного аграрного
університету.
Ст. викл. Лямзіна Н.К. стала здобувачем Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка, обравши тему для дисертаційного
дослідження: «Методика навчання майбутніх економістів професійноорієнтованій текстовій діяльності англійською мовою з використанням
проблемно-пошукових Інтернет-технологій», науковий керівник Квасова
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О.Г., канд. пед. наук, доцент кафедри методики та прикладної лінгвістики
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Над докторськими дисертаціями працюють:
- к.ф.н., доц. Данилова З.В. на тему: «Педагогіко-методичні засади
використання загальної та професійної лексики при вивченні чужоземних
мов студентами вищих закладів освіти» при науковій лабораторії з методики
викладання та інноваційних технологій НАНУ, консультант.
2.2.

Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій

На факультеті зафіксована позитивна динаміка захисту кандидатських
та докторських дисертацій, яка представлена на рисунку 2.2.1.

Рис.2.2.1. Динаміка захищених кандидатських та докторських робіт на
факультеті МЕВ, 2004-2010рр.
На кафедрі МЕВ відбулися 2 захисту докторських дисертацій:
- 24 лютого 2010 р. доцент Яремко Л.А. захистила докторську
дисертацію

на

тему

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ

БЕЗПЕКИ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»;
- 24 червня 2010 р. доцент Флейчук М.І. захистила докторську
дисертацію

на

тему

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ

ЗАСАДИ
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ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

В

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ».
На 2011 рік планується захист докторської дисертації доц. Лапшиною
І.А., а також захист кандидатських дисертацій ас. Атаманчук З.А. за
спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Рис. 2.2.2. Динаміка захищених кандидатських і докторських робіт на
кафедрі МЕВ, 2004-2010 рр.
Таким чином, кафедра МЕВ демонструє стабільні темпи підготовки
викладачів з науковим ступенем. Особливу цінність має факт зростання
підготовки на кафедрі МЕВ докторів наук.
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На кафедрі маркетингу спостерігається динаміка спаду по захисту
кандидатських дисертацій за визначені періоди (рис. 2.2.3)
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Рис. 2.2.3 Динаміка захищених кандидатських дисертацій на кафедрі
маркетингу, 2004-2010 рр.
За звітний період на кафедрі регіональної економіки захищено одну
дисертаційну роботу. У 2009 році ас. Вірт М.Я. захистив дисертаційне
дослідження

на

тему:

«Організаційно-економічний

механізм

функціонування оптової торгівлі у ринковому середовищі».
2.3. Керівництво дисертаційними роботами
На факультеті МЕВ керівництво аспірантами здійснюють проф.
Шевчук В.О., проф. Мокій А.І., доц. Яремко Л.А., доц. Флейчук М.І., доц.
Яхно Т.П., доц. Полякова Ю.В., доц. Семів С.Р. – кафедра МЕВ;
проф. Скибінський С.В., проф. Дайновський Ю.А., доц. Бойчук І.В. – кафедра
маркетингу; доц. Ковтун О.І., доц. Свелеба Н.А. – кафедра регіональної
економіки.
Ефективність керівництва дисертаційними роботами на факультеті
МЕВ представлена в таблиці 2.3.1
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Таблиця 2.3.1
Ефективність керівництва дисертаційними роботами на факультеті МЕВ
Керівник

Рік

Кількість аспірантів і
докторантів ЛКА
Загалом
Враховано у
навантаженн
і
6
1
1
2
2
1
1
1
5
1
1
1

-(2)
1
1
-

В т.ч.
працівникі
в академії
-(2)
-

-

-

-

2

2

-

-

1

1

-

-

2

2

-

-

Шевчук В.О.
Мокій А.І.
Полякова Ю. В.
Яхно Т.П.
Яремко Л.А.
Семів С.Р.
Флейчук М.І.
Скибінський С.В.

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Дайновський
Ю.А.
Бойчук І.В.

2010

1

2010
2010
2-ге півріччя
2009 - перше
півріччя
2010

Ковтун О.І.
Свелеба Н.А.

Захищено
Загалом

У зв’язку з відсутністю аспірантури на кафедрі іноземної мови, робота
з аспірантами не проводиться.
2.4. Робота з аспірантами
На факультеті МЕВ активно проводиться робота по підвищенню
ефективності наукових досліджень аспірантів та молодих вчених. З цією
метою завідувачем кафедри МЕВ проф. Шевчуком В.О. було проведено
низку

загальноакадемічних

семінарів,

присвячених

ознайомленню

з

особливостями підготовки та написання наукових статей та застосуванню
новітніх методик проведення наукових досліджень. Також на факультеті
вперше в ЛКА було започатковано практику проведення аспірантських
читань, які були проведені 18 березня 2010 року. Аспірантка кафедри МЕВ
3-го року навчання Щербата Зоряна Ярославівна презентувала результати
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своїх наукових досліджень, проведених в рамках виконання дисертаційної
роботи на тему „Розвиток україно-китайських економічних відносин з
позиції стратегічного партнерства”.
16 листопада 2010 року на факультеті в рамках відповідного
академічного заходу, який проводився згідно з Наказом ЛКА № 31/16 від 2
листопада 2010 року, відбулися аспірантські читання.
На аспірантських читаннях було заслухано доповіді аспірантів
кафедри МЕВ Василиці О.Б., Андрусів Р.Р., П’ятковської О.Р. (науковий
керівник доц. Флейчук М.І.) та Гамкало О. (науковий керівник доц. Полякова
Ю.В.), які презентували результати наукових досліджень в рамках написання
дисертаційних робіт на таку тематику:
1.

Василиця О.Б. – «Методи оцінки ефектів припливу капіталу до

посттрансформаційних економік»;
2.

Андрусів Р.Р. – «Методологічні засади регулювання зовнішньої

заборгованості у посттрансформаційних економіках»;
3.

П’ятковська О.Р. – «Механізми регулювання міжнародної

трудової міграції в Україні»;
4.

Гамкало

О.

–

«Інституціонально-структурні

зрушення

у

формуванні фінансово-банківської системи країн ЦСЄ».
Доповідачі
структуру

продемонстрували

дисертаційної

роботи,

презентації,

результати

які

висвітлювали

проведених

економіко-

математичних досліджень, наявність опублікованих за результатами роботи
наукових статей тощо.
Звіти аспірантів щорічно заслуховуються на засіданнях кафедр
факультету та представляються у відділ аспірантури академії.
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РОЗДІЛ ІІІ. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ
3.1. Загальна характеристика
Викладачі кафедр факультету МЕВ демонструють стабільно високі
темпи підготовки і написання наукових публікацій. Особлива увага
звертається на публікацію статей у загальноукраїнських та зарубіжних
виданнях, про це свідчать дані рисунку 3.1.1 та 3.1.2

Рис. 3.1.1. Загальна кількість публікацій вчених факультету МЕВ

Рис.3.1.2. Публікації вчених факультету МЕВ в розрізі окремих
категорій
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Загалом по інтенсивності публікацій професорсько-викладацького
складу факультету МЕВ, за результатами

проведеного дослідження

найбільша кількість публікацій відслідковується на кафедрі МЕВ, далі
кафедра маркетингу та регіональної економіки (рис. 3.1.3)
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Рис. 3.1.3. Інтенсивність публікацій вчених факультету МЕВ на
одного штатного працівника (2004-2010 рр.)
Тепер розглянемо інтенсивність публікацій в межах окремих кафедр
факультету.
За період 2004-2010 року викладачами кафедри МЕВ опубліковано
427 публікацій. За 2010 рік викладачами кафедри МЕВ підготовлено 55
публікацій, з них 7 у загальноукраїнських виданнях, 5 у зарубіжних
виданнях. Для порівняльного аналізу та ефективності публікацій кафедри,
представляємо дані публікацій у порівнянні за минулі роки та кількість
публікацій, які припадають на одного штатного працівника кафедри
(рис.3.1.4 та рис. 3.1.5)
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Рис. 3.1.4 Публікації викладачів кафедри МЕВ в розрізі окремих категорій
2004-2010 рр.
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Рис. 3.1.5 Кількість публікацій на одного штатного працівника кафедри МЕВ
у 2004-2010 рр.
Як бачимо, в середньому за рік на одного штатного працівника
кафедри МЕВ в динаміці припадає від трьох до шести публікацій.
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Загальна кількість публікацій кафедри маркетингу за 2004-2010 рр.
становить 274 од. (рис. 3.1.6 та рис. 3.1.7) Протягом 2004-2010 рр.
викладачами кафедри опубліковано 3 монографії, 3 підрозділи монографій, 4
підручника, 21 навчальний посібник, 22 публікації у загальноукраїнських
виданнях, 4 статті у зарубіжних журналах, 19 публікацій в зарубіжних
виданнях та 198 інших публікацій у вісниках, збірниках матеріалів
конференцій тощо.
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Рис.3.1.6. Публікації викладачів кафедри маркетингу в розрізі окремих
категорій 2004-2010 рр
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Рис. 3.1.7. Кількість публікацій на одного штатного працівника
кафедри маркетингу у 2004-2010 рр.
Як бачимо, в середньому за рік на одного штатного працівника
кафедри маркетингу в динаміці припадає від чотирьох до двох публікацій.
За 2004-2010рр. кафедрою регіональної економіки опубліковано 83
наукові праці, з яких монографій – 2, розділи до монографій – 3, статі у
фахових виданнях – 34 (рис.3.1.8)
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Рис. 3.1.8 Публікації вчених кафедри регіональної економіки в 2004-2010рр.*
Інтенсивність публікацій на одного наукового співробітника кафедри
має тенденцію до зростання (рис.3.1.9)
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Рис. 3.1.9 Інтенсивність публікацій вчених кафедри регіональної економіки в
2004-2010рр
Аналізуючи

кількість

публікацій

вчених

випускових

кафедр

факультету МЕВ, ми можемо стверджувати, що найбільші показники
відзначені на кафедрі МЕВ, про що свідчать результати проведених
розрахунків (рис.3.1.10)

Рис.3.1.10 Питома вага окремих випускових кафедр факультету МЕВ у
загальній кількості публікацій, 2004-2010 рр.
Інтенсивність публікацій на одного наукового співробітника кафедр
факультету МЕВ має тенденцію до зниження (рис.3.1.11)
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Рис.3.1.11 Інтенсивність публікацій вчених факультету МЕВ на одного
працівника, 2004-2010рр.
Впродовж 2010 року на кожному засіданні всіх кафедр факультету
МЕВ розглядалися питання присвячені проблемам науково-дослідної роботи
викладачів, на яких заслуховувалися звіти щодо виконаних робіт:
1. Про науково-дослідну діяльність кафедр в 2009 році та завдання на
2010 рік в контексті покращення та активізації наукової складової в роботі
колективів

кафедр академії згідно концепції розвитку науково-дослідної

діяльності ЛКА, запропонованої проректором з наукової діяльності проф.
Шевчуком В.О.
2. Про наукову діяльність викладачів кафедри. Заслуховування
поточних звітів за напрямами наукової роботи.
3. Про активізацію роботи щодо залучення студентів факультету до
наукової творчості.
4. Про активізацію наукової роботи кафедр за напрямами «дослідження
кооперативного руху» та «проблем адаптації системи споживчої кооперації
до діяльності в умовах ринкового середовища» та подання пропозицій
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викладачами кафедр щодо тематики наукових досліджень за вказаними
напрямами.
3.2. Монографічні дослідження
Написання викладачами кафедри факультету МЕВ монографій
проводиться відповідно до сфер їх наукових інтересів, які прив’язані до
тематики наукових шкіл. Динаміка написання монографій та розділів у
монографіях представлена в таблиці 3.2.1 та 3.2.2.
Таблиця 3.2.1
Опубліковані монографії вчених факультету МЕВ
Автор

Рік

Ковтун О.І.
(кафедра регіональної
економіки)

2009

Назва

Бібліографічні дані

Конкурентоспроможність
Монографія. Львів:
підприємства: стратегічний Львів: Вид-во ЛКА, 2009.,
17.25 д.а.
контекст

Таблиця 3.2.2
Опубліковані розділи монографій вчених факультету МЕВ
Автор

Рік

Назва

Бібліографічні дані

М.І.Флейчук

2010

Захист прав інтелектуальної
власності як передумова
розвитку «економіки знань»

в Кн. Регіони знань в
Східній Європі:
Монографія/ Наук. ред.
Бакушевич І.В. –
Тернопіль: ТІСІТ, 2010.
– 256 с. – С.47-56

Розділ монографії «Сучасні
проблеми
соціальноекономічного
розвитку
регіонів».

Сучасні
проблеми
соціально-економічного
розвитку
регіонів:
Колективна монографія. –
Дніпропетровськ
ІМАпрес, 2010.- 436с. (с. 201209)

Ризики управління
інтелектуально - інноваційним
розвитком регіону

Колективна монографія :
ІРД НАН України, наук ред.
Л.К.Семів - Львів 2009. 483ст. С. 209 - 221

(кафедра МЕВ)

Ковтун О.І.

2010

Заблоцький Б.Ф.
(кафедра регіональної
економіки)

2009
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3. 3. Публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях
Серед кафедр факультету кафедра МЕВ займає лідируючі позиції в
академії за публікаціями наукових статей у престижних загальноукраїнських
виданнях (7 публікацій у 2010 році). Дані публікації є одноосібними, і їх
авторами є не лише провідні викладачі кафедри зі значним стажем роботи, а
й молоді викладачі. Викладачі кафедри орієнтовані на публікацію результатів
досліджень у престижних вітчизняних та зарубіжних виданнях.(рис.3.3.1.)
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Рис. 3.3. 1. Публікації викладачів кафедри МЕВ у загальноукраїнських
та зарубіжних виданнях у 2004-2010 рр.
За звітний 2010 рік кафедрою маркетингу опубліковано 3 статті у
загальноукраїнських виданнях (автори - проф. Дайновський Ю.А., доц.
Семак Б.Б.) та 4 зарубіжні публікації (автори - проф. Дайновський Ю.А.,
проф. Скибінський С.В., доц. Семак Б.Б., доц. Басій Н.Ф., доц. Балук Н.Р.,
доц. Бук Л.М.) (рис.3.3.2)
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Рис. 3.3. Публікації викладачів кафедри маркетингу у
загальноукраїнських та зарубіжних виданнях у 2004-2010 рр.
Найбільшими досягненнями у сфері публікацій досліджуваних питань
кафедри регіональної економіки є монографії Долішнього М.І., Ковтуна О.І.,
розділи

монографій

Заблоцького

Б.Ф.,

Ковтуна

О.І.,

публікації

у

загальноукраїнському журналі (Заблоцький Б.Ф.), у фахових виданнях ЛКА,
ІРД

НАН

України,

участь

у

наукових

конференціях.

Найбільш

розповсюдженні наукові видання в яких публікуються статті викладачів
факультету:

Фінанси

пріоритети,
інформаційний

України,

Регіональна

Науково-технічна
журнал,

Актуальні

інформація:
проблеми

економіка,

Стратегічні

науково-практичний
економіки,

Економіст,

Маркетинг в Україні, Вісник НБУ, Зовнішня торгівля: право і економіка та
інші.
Публікації викладачів кафедр іноземної мови видаються у провідних
вітчизняних та зарубіжних виданнях за напрямом „Філологія”, „Філологічні
науки”.
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3.4. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях
На кожній кафедрі факультету визначені члени Центру кооперативної
торгівлі, сформованого в ЛКА у 2010 році. В напрямку даної тематики
працюють такі викладачі факультету: Мокій А.І., доц. Семів С.Р., ас.
Федоришин Н.Ю.(кафедра МЕВ); Прохоренко К.М.(кафедра маркетингу),
Заблоцький Б.Ф., Ковтун О.І (кафедра регіональної економіки). У 2010 році
викладачами кафедр було опубліковано 23 статті у газеті «Вісті» (проф.
Шевчук В.О. та доц. Семів С.Р.). Основні публікації 2010 року, присвячені
дослідженню кооперативної тематики, представлені в таблиці 3.4.1
Таблиця 3.4.1
Опубліковані дослідження кооперативної тематики
Автор

Рік

Назва

Бібліографічні дані

Семів С.Р.

2010

Передумови становлення та
розвитку міжнародного
економічного співробітництва
споживчої кооперації України

Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції «Споживча
кооперація Поділля: через століття до
майбутнього». – Вінниця: Вінницька
облспоживспілка, 2010. – С. 402-408.

Семів С.Р.

2010

Пріоритети співробітництва
споживчої кооперації України з
європейськими кооперативними
інституціями

Скибінський С.В.,
Ванівський М.М., Бук
Л.М.

2009

Ретроспективний аналіз умов
становлення та напрями
удосконалення товарних знаків в
споживчій кооперації

Куцик П.О., Семів С.Р.,
Шевчук В.О.

2010

Потенційні наслідки членства
України в СОТ для системи
споживчої кооперації

Прохоренко К.М., Муха
С.М.

2010

Умови виникнення конкуренції,
роль конкуренції в економіці
України

Споживча кооперація України:
історичний досвід, сучасний розвиток,
стратегічні орієнтири: збірник
наукових доповідей учасників
Всеукраїнської науково-практичної
конференції. – Львів: Львівська
комерційна академія, 2010. – С. 304311.
Вісник Львівської комерційної
академії / [ред.кол. : Г.І.Башнянин,
В.В.Апопій, О.Д.Вовчак та ін.]. – Вип.
30. - Львів : видавництво Львівської
комерційної академії, 2009. - С. 188193.
Споживча кооперація України:
історичний досвід, сучасний розвиток,
стратегічні орієнтири: збірник
наукових доповідей учасників
Всеукраїнської науково-практичної
конференції. – Львів: Львівська
комерційна академія, 2010. – С. 131138.
Зб. «Актуальні проблеми теорії і
практики менеджменту в Україні»
Всеукр. Міжвузівської наук.-практ.
Конференції студентів, аспірантів,
викладачів, Рівне 22-23.04.2010р.
Вісник ЛКА: Серія економічна.
Випуск № 26, 2007. – 0.6 д.а

Ковтун О. І.

2007

Стратегія розвитку системи
споживчої
кооперації:
організаційно-економічний
аспект.
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Специфіка викладання кафедри іноземних мов ЛКА не передбачає
здійснення наукових досліджень із кооперативною тематикою. Однак в
навчальному процесі використовуються розроблені кафедрою англомовні
матеріали на кооперативну тематику, закладені в навчальному посібнику:
„Про історію міжнародного кооперативного руху”, автори: Данилова З.В.,
Гулкевич С.П.
3.5. Наукові конференції
Участь

професорсько-викладацького

складу

факультету

МЕВ

проводилась в межах окремих кафедр. Досить широкою була географія
українських (Львів, Чернівці, Дніпропетровськ, Київ, Запоріжжя. Одеса,
Тернопіль) конференцій.
Таблиця 3.5.1
Участь викладачів факультету в наукових конференціях
Кількість виступів

Кафедра Рік
З
МЕВ

2010

Дод.

У

Інша

Шевчук В.О. «Modelling

Шевчук В.О. «Грошово-кредитна

trade linkages between the

політика

Central and East European

Федеральної

countries» 20-23 квітня в

(ФРС) як першопричина світової

Економічному

фінансової кризи» 10 червня в

американської
резервної

системи

університеті в м. Кракові

Алушті на

(Польща) на конференції

працівниками

«IV

підприємств споживчої кооперації

OGÓLNOPOLSKIEJ

KONFERENCJI

Інформ.

семінарі з керівними
організацій

та

України.

NAUKOWEJ

IM.

PROFESORA
ALEKSANDRA
ZELIASIA».
МЕВ

2010

Шевчук В.О. Fiscal policy

Шевчук В.О. Стратегії розвитку

during

постсоціалістичних країн в умовах

a

recession:

the

experience of Central and

європейської

East

інтеграції, Київ, 21-23 вересня

European

countries

економічної

Politechnika Poznanska (м.
Познань, Польща), 20-21
вересня 2010р.
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Продовження табл.3.5.1
МЕВ

2010

Мокій А.І. у вересні 2010

Мокій А.І.

року

у жовтні 2010 р.

Міжнародна

Міжнародній конференції «Шляхи

конференції «Можливості

досягнння європейських стандартів

і роль Стальової Волі у

в економічній та соціальній сферах

суспільно-господарському

України» у Києві, в Інституті

розвитку

підтримці

міжнародних відносин Київського

підприємництва» у Вищій

національного університету ім. Т.Г.

школі

Шевченка.

і

економічній

у

Стальовій Волі.

2010

Флейчук М.І. у травні 2010 р. на
міжнародній

МЕВ

конференції

«Глобальне

транскордонне

співробітництво:

вектори

розвитку» у Чернівцях в ЧТЕІ
КНТЕУ.
МЕВ

2010

Флейчук М.І. у червні

на ІІІ

Міжнародний конгрес української
діаспори у Львові в Міжнародному
інституті

освіти,

культури

та

зв’язків з діаспорою Національного
університету

«Львівська

політехніка».
МЕВ

2010

Семів С.Р. у жовтень 2010 р. на
Всеукраїнській науково-практичній
конференції у м. Київ «Споживча
кооперація
досвід,

України:

історичний

сучасний

розвиток,

стратегічні орієнтири».
МЕВ

2010

Лапшина І.А. 24-25 вересня 2010
р. на міжнародній конференції
«Міграційні процеси в сучасній
Європі:

еволюція

міграційних

взаємодій ЄС і краї Центральної та
Східної

Європи»

в

Одесі,

організованій за учасиі Управління
міграційної служби в Одеській
області,

Центру

міграційних

досліджень м. Москва.
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Продовження табл. 3.5.1
Кафедра

Рік

Кількість виступів
З

МЕВ

2010

Дод.

У

Інша

Інформ.

Чех М.М. 22-24 вересня 2010 р. на
статистичному
«Contemporary

семінарі
Problems

of

Transformation Process in the Central
and East European Countries», який
відбувався у м. Львів, у Львівській
комерційній академії.
Маркетингу

2010

IV міжнародна науково-практична
конференція “Маркетинг інновацій
та інновації у маркетингу (29
вересня — 1 жовтня 2010 р.,
Суми)”

Маркетингу

2010

VIII

міжнародна

практична

науковоконференція

“Маркетинг та логістика в системі
менеджменту” (4-6 листопада 2010
р., Львів)
Маркетингу

2010

ХІ міжнародна науково-практична
конференція

“Маркетинг

в

Україні” (22-23 жовтня 2010, Київ)
Маркетингу

2010

V міжнародна науково-практична
конференція

“Маркетингові

технології в умовах інноваційного
розвитку економіки” (9-11 грудня
2010, Хмельницький)
Маркетингу

2010

Міжнародна конференція молодих
вчених “Економіка та менеджмент”
(25-27 листопада 2010, Львів)

Маркетингу

2010

IV

Всеукраїнська

науково-

практична конференція “Реклама в
Україні:

інтеграція

теорії

і

практики” (8 грудня 2010, Київ)
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Продовження табл. 3.5.1
Кафедра

Рік

Кількість виступів
З

Регіональної

2010

економіки

Дод.

У

Інша

інформ.

Вірт М.Я. Сучасні кризові явища в
економіці та проблеми облікового,
контрольного, аналітичного
забезпечення управління
підприємством, Луцький
національний технічний університет,
науково-практична конференція.

Регіональної

2010

економіки

Свелеба Н.А. Тенденції розвитку
підприємництва в країнах Західної
Європи,

Львівська

академія

фінансова

науково-практична

конференція
Іноземної

2010

мови

Доц.

Данилова

З.В.«Семантико-

тематична структура економічної
термінології»

на

практичній

науковоконференції

«Англійська філологія» (ЛНУ ім.
Ів. Франка, 17-19 березня 2010р.)
Іноземної

2010

мови

Данилова З.В. взяла участь у XVIII
Міжнародній

науково-практичній

конференції

та

презентувала

доповідь на тему: «Формування
професійно-орієнтованої
комунікативної

компетенції

на

практичних заняттях з англійської
мови», (Київ, 12-15 липня 2010р.)
Іноземної
мови

2010

доц.

Дубравська

учасницею

Д.М.

була

науково-практичної

конференції «Наукова спадщина
В.В.Акуленка
мовознавство",

та

сучасне

виступивши

із

доповіддю на тему: «Конверсія як
продуктивний спосіб поповнення
словникового складу англійської
мови», яка відбулась 29 жовтня
2010р. на базі НАНУ;
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Продовження табл. 3.5.1
Кафедра

Рік

Кількість виступів
З

Інозмної

2010

Дод.

У

Інша

Інформ.

ст. викл. Ванівська О.І. виступила з
доповіддю на тему: «Прикметники з

мови

семою [пасив] як некатегоріальні
засоби вираження категорії стану в
різних жанрах і регістрах» на III-й
Міжнародній науковій конференції
«Іноземна філологія у ХХІ столітті»,
організованій Запорізьким НУ
(Запоріжжя, квітень 2010р.);
Іноземної

2010

мови

икл. Ванівська О.І. презентувала допові
кціональне

і

2010

комунікативно-

таження засобів вираження категорії м
ві

елементи» на

еренції

ІІ-й Всеукраїнські

«Людина.

Комп»ютер.

Ко

ізованій НУ «Львівська політехніка» (Ль
р.);
Іноземної

2010

мови

викл. Ванівська О.І. виступила з до
«Фразові

дієслова

як

засіб

туального значення завершеності в Бр
нальному корпусі текстів» на науково
еренції «Наукова

спадщина В.В. А

не мовознавство", (29 жовтня 2010р., Н
мія наук України, м. Киів);

Іноземної
мови

2010

викл. Демчук Н.М. взяла участь у IV М
ово-практичній конференції «Лінгвістичн
новаційні підходи до викладання чужозе
х навчальних закладах» та виступила з д
«Визначення

базового

понятійно

ументарію терміносистеми маркетингу
», (28-30 жовтня 2010р., Львівський
рситет безпеки життєдіяльності);
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Продовження табл. 3.5.1
Кафедра

Рік

Кількість виступів
З

Інозмної

2010

мови

Дод.

У

Інша

Інфор
м.

викл. Кость С.С.. взяла участь у ХІХ-му Міжнародному
славістичному колоквіумі з доповіддю на тему: «Польський
літературний процес в інтерпретації Карела Запа» на базі ЛНУ ім.
Івана Франка (Львів, травень 2010р.);

Іноземної

2010

викл. Кость С.С. була учасницею Наукових читань пам
кореспондента НАН України І. Карпенка на базі Одеського на

мови

університету ім. Мечнікова, виступивши з доповіддю на тему: «
проблематика у творчості К.Запа" (7-9 жовтня 2010р.)

Іноземної

2010

..викл. Лямзіна Н.К. виступила з доповіддю на тему«Кому
орієнтований підхід до вивчення граматики англійської мо

мови

Всеукраїнській науково-методичній конференції "Методичні та
педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному
відбувалась у Харківському національному університеті ім.Ка
(Харків, листопад 2010р.)
Іноземної

2010

Степанов А.В. взяв участь і виступив із доповіддю на тему: «
деривація демінутивів й аугментативів як спосіб термінотворен

мови

лексико-семантичного поля «Водний транспорт» в латиноаме
національних варіантах іспанської мови» на III-й Міжнародн
конференції «Іноземна філологія у ХХІ столітті», організованій
НУ (Запоріжжя, квітень 2010р.)
Іноземної
мови

2010

викл. Степанов А.В. та Асаул І.В. презентувли доповідь на тему:
«Розвиток усної англомовної компетенції у студентів немовного
вузу» на XVIII-й Міжнародній науково-практичній конференції
"Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як
іноземної",

що

відбувалась у

Полтавському

університеті

економіки і торгівлі (Полтава, травень 2010р.)
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Продовження табл.3.5.1
Кафедра

Рік

Кількість виступів

Дод.

У

Інша

З
Інозмної

2010

Інфор
м.

викладачі Галишин І.М. та Луцик Н.З. виступили з доповіддю на
тему: «Рольова гра як один із найпоширеніших методичних

мови

прийомів формування англомовної комунікативної компетенції
студентів» у XVIII-й Міжнародній науково-практичній
конференції "Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови
як іноземної", що відбувалась у Полтавському університеті
економіки і торгівлі (Полтава, травень 2010р.)
Іноземної

2010

викладачі Галишин І.М. та Луцик Н.З. виступили з доповідд

мови

«Методичні аспекти використання рольової гри як засобу
комунікативної компетенції студентів на практичних заняттях з
мови» у ІІІ Всеукраїнській науково-методичній конференції "М
психолого педагогічні проблеми викладання іноземних мов на
етапі",

що

відбувалась

у

Харківському

національному

у

ім.Каразіна В.Н. (Харків, листопад 2010р.)

Примітка З – закордонна, У – загальноукраїнська, І - інша

16 квітня 2010 року в рамках проведення 14-16 квітня 2010 р. наукової
конференції

викладачів

і

аспірантів

ЛКА

“Проблеми

становлення

внутрішнього ринку України” проводились cекційні засідання кафедри МЕВ.
З доповідями виступили наступні викладачі кафедри МЕВ:
-

Шевчук В.О. «Чинники дестабілізації внутрішнього ринку

України».
-

Щербата З.Я. «Вплив тіньового імпорту з Китаю на економіку

України».
-

Василиця

О.Б.

«Наслідки

притоку

капіталу

до

ост

трансформаційних економік: теоретичний аспект».
-

Яремко

Л.А.

«Регіональна

політика

протидії

зовнішньоторговельним загрозам».
-

Флейчук М.І. «Детінізація економіки в системі економічної

безпеки в умовах глобалізації».
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-

Боднар І.Р. «Роль держави у формуванні інформаційної політки».

-

Лапшина І.А. «Демографічна детермінанта національної безпеки

України: теоретико-методологічні та практичні аспекти».
-

Шайда

О.Є.

«Економічна

дипломатія

як

засіб

реалізації

національних інтересів держави».
Щорічна наукова конференція професорсько-викладацького складу
кафедри іноземних мов ЛКА за результатами досліджень за 2009 н.р.
«Сучасні тенденції розвитку гуманітарних наук», що відбулась 15-16 квітня
2010 року, дала можливість викладачам представити свої доповіді, тематика
яких є надзвичайно актуальною та ефективними в рамках переходу
української освіти на європейські стандарти. Окрім того, досліджені
матеріали можуть бути використані у навчальному процесі,

а також

оформлені у вигляді статей й надруковані як у академічному збірнику так і в
інших спеціалізованих виданнях. У конференції взяли участь викладачі,
виголосивши свої доповіді: доц.. Данилова З.В., доц.. Дубравська Д.М.,
викладачі: Асаул І.В., Бенцак О.В., Валько О.В., Галишин І.М., Демчук Н.М.,
Кость С.С., Лісна Т.М., Луцик Н.З., Мажуга С.І., Наконечна В.П., Степанов
А.В., Тимочко Л.М., Тишик Л.О.
Викладачі кафедри маркетингу та регіональної економіки активно
взяли участь у науковій конференції викладачів і аспірантів ЛКА “Проблеми
становлення внутрішнього ринку України”, що відбулася 14-16 квітня 2010
року.
За підсумками роботи секцій

кафедр факультету було прийнято

рішення рекомендувати доповіді даних викладачів до публікації у Віснику
ЛКА.
3.6. Участь вчених академії в експертизі наукового доробку
У 2010 році викладачами факультету МЕВ приймали участь у
рецензуванні

на

монографій,

рецензування

виступали

праці

посібників,
вчених

практикумів.
Київського

Об’єктами

національного
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економічного університету ім. Вадима Гетьмана, НІСД, Дніпропетровського
гірничого університет у, Тернопільського національного економічного
університету .
У зовнішній експертизі наукового доробку приймали участь проф.
Шевчук В.О., проф. Мокій А.І., доц. Флейчук М.І., доц. Семів С.Р., доц.
Лапшина І.А., проф. Скибінський С.В., проф. Дайновський Ю.А., доц.
Прохоренко К.М., доц. Бойчук І.В., доц. Басій Н.Ф., доц. Бук Л.М., доц.
Ковтун О.І., доц. Свелеба Н.А., доц. Данилова З.В.
Таблиця 3.6.1
Участь викладачів кафедри МЕВ у зовнішній експертизі наукового доробку
Кафедра

Рік

Види діяльності
Відгуки

Рецензії

Опонування дисертацій
П

ЛКА

Інші

МЕВ

2010

21

5

6

-

-

Маркетингу

2010

46

7

20

-

-

Регіональної

2010

-

3

-

-

-

2010

-

-

2

-

-

економіки
Іноземної
мови

Проф. Шевчук В.О., проф. Дайновський Ю.А. постійно беруть участь у
роботі спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 у Львівській комерційній
академії.
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3.7. Перспективні питання
Викладачами

факультету

МЕВ

окреслено

перспективи

ряду

монографічних досліджень, частина з яких запланована на 2011-2012 р.;
серед них 2 колективні монографії.
Таблиця 3.7.1
Перспектива монографічних досліджень
Автор
Шевчук
В.О.,
Черкас Н.І., Чех
М.М., Шинкарук
О., Довбняк Т.,
Атаманчук
З.А.,
Римарська
Р.Ю.,Ященко М.
Шевчук В.О.

Мокій А.І.,
Васильців Т.Г.,
Пинда Ю.В.,
Антонюк Г.Я.,
Мігущенко Ю.В.
Семів С.Р.

Яхно Т.П.

Колективна
монографія

Орієнтовний рік завершення
Кафедра МЕВ
2011

2011

2010-2011 рр.

2011

2012

Назва
«Причини невдалої реалізації
моделі інноваційно-інвестиційного
розвитку: український досвід»

«Фіскальна політика країн
Центральної та Східної Європи в
євро інтеграційному процесі»
«Стратегія та механізми зміцнення
просторово-структурної
конкурентоспроможності регіону»

Конкурентоспроможність
підприємств споживчої кооперації в
умовах поглиблення
співробітництва України та ЄС
«Державне
регулювання
споживчого
ринку
в
трансформаційній
економіці
України»

Кафедра регіональної економіки
2011
«Регіональна економіка: сучасні
аспекти і визначення основних
пріоритетів розвитку регіональної
економічної системи мезо- і мікро
територіального рівня її організації»
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Серед питань, над яким планує працювати викладацький склад кафедр
факультету у перспективі є наступні:
-

підготовка монографій в розрізі дисертаційних досліджень;

- завершення дисертаційних досліджень та представлення роботи на
попередню експертизу;
-

продовження

роботи

над

дисертаційними

дослідженнями

та

підготовка публікацій за розділами дисертації;
- презентація наукових шкіл;
- проведення кафедральних наукових семінарів та круглих столів;
- проведення кафедральних наукових гуртків.

IV. РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО
ТОВАРИСТВА
4.1. Основні заходи
Студентська наукова робота проводилась в за участю чотирьох кафедр
факультету.

У

звітному

2010

році

студентська

наукова

творчість

здійснювалася за напрямами: підготовка наукових студентських робіт для
участі в роботі конференцій різного рівня, у конкурсах дипломних та
наукових робіт, олімпіадах, конкурсах бізнес-проектів, маркетингових
планів, підготовка студентів до участі у студентських наукових конференціях
(викладачі кафедри), а також підготовка наукових студентських робіт та
проведення засідань наукових гуртків. При підготовці наукових робіт
студентів враховувалася їх прив’язка до тематики та проблематики
виконуваних курсових і дипломних робіт.
Кафедра МЕВ
Студенти

спеціальності

“МЕВ“

під

науковим

керівництвом

викладачів кафедри приймали участь:
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25 лютого 2010 р. – відбувся І тур олімпіади зі спеціальності
„Міжнародні економічні відносини” на кафедрі МЕВ з такими результатами:
І місце - Вешко Артем (483 гр.)
ІІ місце – Семенюк Дмитро (483 гр.)
ІІІ місце - Мельник Роман (381 гр.).
Студент Семенюк Д. 12 – 13 квітня 2010 р. приймав участь у ІІ етапі
олімпіади у м. Полтава і потрапив у двадцятку кращих робіт.
25 лютого 2010 р. – відбулося засідання наукового гуртка на тему
” Інноваційні процеси і їх ефективна діяльність і вплив”.
04 березня 2010 р. – відбувся І тур олімпіади на кафедрі іноземної
мови з такими результатами:
І місце – Артеменко Люба (483 гр.)
ІІ місце –Серпуховітін Д. (482 гр.), Яценко А. (284 гр.)
ІІІ місце – Іванишин О. (181 гр.)
31 березня 2010 р. – відбулося засідання наукового гуртка
«Інвестиційна привабливість України», на яком уз доповідями виступили
Пустовар Надія (382 гр.), Вешко Артем (483 гр.).
29 квітня 2010 р. - відбулася міжнародна конференція на тему
«Післякризовий розвиток України: тенденції, ризики, загрози», учасниками
якої були Пустовар Надія (382 гр.), Вешко Артем (483 гр.).
Студентка Артеменко Л. була нагороджена почесною грамотою за ІІ
місце у Всеукраїнській міжвузівській науковій студентській конференції
„Студент у навчальному процесі: інноваційні технології як складова
формування конкурентоспроможного фахівця”, яка відбувалася 26 березня
2010 року в КНЕУ.
Студентки ІІ курсу спеціальності МЕВ Рижикова А.О. та Турчин Н.С.
були нагороджені грамотами за участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади з дисципліни „Політологія”, який відбувався 26 березня 2010 року.
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5 жовтня 2010 року - відбулися збори членів СНТ МЕВ для
обговорення плану роботи СНТ МЕВ і висунення пропозицій на наступний
навчальний семестр.
2 листопада 2010 р. – відбулося перше засідання наукового гуртка
“Співпраця України та Польщі.Підготовка до Євро 2012”
Присутніми були : Іванишин Ольга(281), Бартіх Олена(2112), Лега
Олег(182),

Тимочко

Артур(3112),

Заборовська

Олена(481),

Бондар

Тарас(3112), Гайдук Назар(3112), доц. Шайда О.Є.
Доповідали:

Іванишин

Ольга(281),

Бартіх

Олена(2112),

Лега

Олег(182), Тимочко Артур(3112).
9 листопада 2010р. – відбулося друге засідання наукового гуртка
“Реклама як одна із складових успішного бізнесу”
Присутніми були: Гнат Наталія(482), Лега Олег(182), Тимочко
Артур(3112), Бондар Тарас(3112), Гайдук Назар(3112).
Доповідали:

Гнат

Наталія(482),

Лега

Олег(182),

Тимочко

Артур(3112), Бондар Тарас(3112).
14 жовтня
відкритий семінар

2010р. – брокерська

компанія “Експерт” провела

“Проблеми встановлення та розвитку фінансового

посередництва в Україні”.
Присутніми були студенти МЕВ та ІЕФ.
15 грудня 2010 року у ЛКА відбувся І етап конкурсу наукових робіт
студентів спеціальності МЕВ. Призерами конкурсу стали наступні студенти:
1 місце – Гнат Наталя (доповідь «Наслідки потенційного дефолту
Греції для країн Єврозони»);
2 місце – Кривунь Галина (доповідь «Взаємозв’язок зміни ціни на
сиру нафту і ВВП провідних «центрів» світу»);
3 місце – Фецатчин Христина (доповідь «Шляхи збільшення
заощаджень в Україні»).
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Дані роботи рекомендовані до участі в ІІ етапі конкурсу у
Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла
Туган-Барановського.
Студенти спеціальності МЕВ Вешко Артем та Іванишин Ольга
підготували роботи до участі в конкурсі «Новітній інтелект-3000».
Кафедра маркетингу
Студенти спеціальності “Маркетинг“ під науковим керівництвом
викладачів кафедри приймали участь:
1. 23 лютого 2010 р. у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Маркетинг».
2. 24 лютого 2010 р. у роботі наукового гуртка факультету МЕВ.
10.

Лютий-травень 2010 р. – у 2 Всеукраїнському конкурсі з

підтримки талановитої молоді „Мрії збуваються” (МОіНУ, ТОВ „Нестле
Україна”, ТОВ „О Два”), фінал якого відбувся 28 травня.
11.

Лютий-травень

студентських

2010

маркетингових

р.

планів

–

у

Всеукраїнському

(Консорціум

з

конкурсі

удосконалення

менеджмент-освіти в Україні, МОНУ), фінал якого відбувся 21 травня.
12.

17 березня 2010 р. – у роботі студентського наукового гуртка

„Клуб маркетолога”.
13.

25-26.03.2010 – участь у 7 наук.-прак. конференції студентів ВНЗ

Укоопспілки „Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності
підприємства” на базі Чернігівського кооперативного технікуми.
14.

26 березня 2010 р. – у ІІ Міжнародній студентській наук.

конференції „Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді”
(МОНУ, Харківський національний автомобільно-дорожній університет).
15.

29-31 березня 2010 р. – у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу

студентських наукових робіт з галузі «Маркетинг, управління персоналом і
економіка праці» (м. Донецьк, Донецький національний університет).
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16.

15-16 квітня 2010 р. - у ІІ етапі Всеукраїнської студентської

олімпіади зі спеціальності «Маркетинг», КНТЕУ, м. Київ.
17.

22-23 квітня 2010 р. – у ІІІ Всеукраїнській міжвузівській наук.-

практ.конференції студентів, аспірантів і викладачів „Актуальні проблеми
теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки”, м. Рівне.
18. 29 квітня 2010 р. – у студентській науковій конференції (Львівська
комерційна академія).
19. 19 травня 2010 р. – у ІІІ Міжнародній наук.-практ. конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених „Маркетинг у третьому тисячолітті”,
м. Донецьк.
20.

Травень 2010 – у Всеукраїнському конкурсі студентських

наукових робіт з маркетингу ім.. І. Ткаченка (фінал – червень 2010 р.).
21.

2 червня 2010 р. у роботі студентського наукового гуртка „Клуб

маркетолога”.
22.

4-6 листопада 2010 року – у роботі Міжнародної науково-

практичної конференції "Маркетинг та логістика в системі менеджменту”
(НУ «Львівська політехніка»).
23.

15 і 17 листопада 2010 р. – у засіданні наукового гуртка «Клуб

маркетолога».
24.

17-18 листопада 2010 р. – у Українському студентському

фестивалі реклами (м. Київ).
25.

грудень 2010 року – у підготовці до V

Всеукраїнського

молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України».
26.

7-9 грудня 2010 року – у Міжнародній науково - практичній

конференції студентів та молодих вчених "Majesty of marketing" , м.
Дніпропетровськ.
27.

8 грудня 2010 року - у роботі студентського наукового гуртка

„Клуб маркетолога”.
28.

8 грудня 2010 року – у 4 Всеукраїнській науково – практичній

конфереції "Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики".
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29.

9-10 грудня 2010 року – у роботі науково-практичної Інтернет-

конференції "Важелі і механізми формування сталого розвитку в умовах
світової глобалізації".
30.

8-12 грудня 2010 року – у конкурсі студентських наукових робіт

з маркетингу, проведеному в межах кафедри.
31.

15 грудня 2010 року – у конкурсі студентських наукових робіт на

факультеті (в межах академії).
23 лютого 2010 р. студенти 5 і 4 курсів взяли участь у І етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «маркетинг». За
рішенням журі, до складу якого увійшли проф. Дайновський Ю.А., доц. Бук
Л.М., доц. Балук Н.Р., переможцями стали: 1 місце - Муха Сергій, 5 курс
(магістр), 2 місце - Бучкевич Марія, 5 курс (магістр), 3 місце - Антонів
Олександра, 5 курс (магістр).
24 лютого 2010 р. студентка 4 курсу спец. «Маркетинг» Біловус О.
під керівництвом доц. Балук Н.Р. виступила з доповіддю під час засідання
наукового гуртка факультету МЕВ.
Студенти 4 курсу спец. «Маркетинг» Бурлака І., Паздерська А.,
Варламова Л., Яковлєва О. під керівництвом доц. Балук Н.Р. протягом
лютого-травня 2010 р. Взяли участь у двох конкурсах. У 2 Всеукраїнському
конкурсі з підтримки талановитої молоді „Мрії збуваються” (МОіНУ, ТОВ
„Нестле Україна”, ТОВ „О Два та у Всеукраїнському конкурсі студентських
маркетингових планів (Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в
Україні, МОНУ).
17 березня 2010 р. відбулося засідання студентського наукового
гуртка „Клуб маркетолога”. Студенти-магістри спец. «Маркетинг» Кучер О.,
Магочі З., Гаврилишин О. під керівництвом доц. Бук Л.М. підготували та
представили доповіді і презентації, присвячені дню захисту прав споживача.
25-26 березня 2010 р. студентка 4 курсу Біловус О. під кураторством
доц. Балук Н.Р. брала участь у 7 наук.-прак. конференції студентів ВНЗ
Укоопспілки „Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності
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підприємства” на базі Чернігівського кооперативного технікуми. Виступила з
доповіддю „Вплив біотехнологій на формування купівельної поведінки
споживачів” (науковий керівник – проф. Скибінський С.В.).
26 березня 2010 р. студентка 5 курсу (магістр) Гаврилишин О. взяла
участь у ІІ Міжнародній студентській наук. конференції „Проблеми розвитку
економіки підприємства: погляд молоді”, яка проходила у Харківському
національному автомобільно-дорожньому університеті. Подано до публікації
тези доповіді „Класифікація чинників впливу на рівень виконання роботи
працівником” (науковий керівник – доц. Бук Л.М.)
29-31 березня 2010 р. студентка 4 курсу Моцьо Л. взяла участь у ІІ
турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі
«Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», що відбувся в
Донецькому національному університеті, і посіла за результатами конкурсу 3
місце (науковий керівник роботи – доц. Прохоренко К.М., підготовка до
участі в ІІ турі – доц. Балук Н.Р.).
Студент 5 курсу (магістр) Муха С. 15-16 квітня 2010 р. був учасником
ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Маркетинг»,
що проходила у Київському національному торгівельно-економічному
університеті (підготовка – доц. Бук Л.М., доц. Балук Н.Р.).
22-23 квітня 2010 р. студенти магістри спец. «Маркетинг» Магочі З.,
Кучер О., Шулімова О. (керівник - доц. Балук Н.Р.), Муха С., Филипович Х. (
керівник - доц. Прохоренко К.М.) та інші під керівництвом викладачів
кафедри підготували тези доповіді для участі у ІІІ Всеукраїнській
міжвузівській наук.-практ.конференції студентів, аспірантів і викладачів
„Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації
економіки”,

що

проходила

у

Національному

університеті

водного

господарства та природокористування, м. Рівне.
29 квітня 2010 р. у студентській науковій конференції, що відбулася
в ЛКА (організатор - СНТ) взяли участь студенти 2 курсу спец. «Маркетинг»
Бондар Т. та Гайдук Н. (науковий керівник – доц. Балук Н.Р.).
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Магістри спец. «Маркетинг» Яциків Л., (доц. Балук Н.Р.), Антонів О.
(доц. Прохоренко К.М.) та інші підготували тези доповіді до участі 19 травня
2010 р. у ІІІ Міжнародній наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених „Маркетинг у третьому тисячолітті”, що проходила в м.
Донецьк.
У травні 2010 р. студентка 4 курсу Моцьо Л. (науковий керівник –
доц. Прохоренко К.М.) та студентка 5 курсу Бучкевич М. (науковий керівник
– доц. Балук Н.Р.) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт з маркетингу ім. І. Ткаченка, що проходить у м. Києві та
пройшли у фінал (фінал конкурсу відбудеться у червні 2010 р.).
У червні 2010 р. у роботі студентського наукового гуртка „Клуб
маркетолога” свої роботи за результатами дослідження кон’юнктури
товарних ринків представили студенти 3 курсу спец. «Маркетинг».
4-6 листопада 2010 року студентка магістрант Романчик О. разом з
доц. Корягіною С.В. підготували публікацію «Маркетинговий аудит як засіб
підвищення ефективності веб-сайту» в межах Міжнародної науковопрактичної конференції "Маркетинг та логістика в системі менеджменту”
(НУ «Львівська політехніка»).
15 і 17 листопада 2010 р. під час засідання наукового гуртка «Клуб
маркетолога» були заслухані доповіді студентів 4 курсу спец. «Маркетинг»
за результатами проведених соціологічних досліджень: Вацяк У., Філіпенко
Н., Биковська Л., Глинська Ю., Кшик М., Михайліченко А., Перегіняк Н.,
Хриплива О., Ганущак О., Занько П., Луцьків Х., Матійків І., Курилович У.,
Кошлєва Е., Пастернак І., Пановик О., Марковський М. Засідання було
проведено за участі викладачів доц. Прохоренко К.М., доц. Балук Н.Р., доц..
Бук Л.М.
17-18 листопада 2010 р. студенти 4 курсу Луцьків Х. (Маркетинг),
Пустовар Н. (МЕВ) та 5 курсу Варламова Л. (Маркетинг) під керівництвом
доц. Бук Л.М. та доц. Балук Н.Р. взяли участь у Українському студентському
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фестивалі реклами (м.Київ), шляхо представлення своїх робіт у номінації
«Зовнішня реклама» та «Соціальна реклама».
У грудні 2010 року під керівництвом доц. Балук Н.Р. тривала
підготовка студентських робіт (бізнес-планів) до участі у V Всеукраїнському
молодіжному конкурсі «Новітній інтелект України».
7-9 грудня 2010 року студентка Вацяк У. (науковий керівник –
Прохоренко К.М.) взяла участь у Міжнародній науково - практичній
конференції студентів та молодих вчених "Majesty of marketing" , що
відбулася у м. Дніпропетровськ з доповіддю «Approaches to the development
of decisions on product assovtment».
8 грудня 2010 року у роботі студентського наукового гуртка „Клуб
маркетолога” взяли участь студенти 5 курсу – магістранти. Під керівництвом
доц. Бук Л.М. вони представили за допомогою підготовлених презентацій
результати власних розробок товарних марок. Засідання відбулося за участі
таких викладачів: доц. Бук Л.М., доц. Балук Н.Р., доц. Прохоренко К.М., ст.
викл. Музика О.М., ас. Семак Ю.А., ас. Дмитрів А.Я.
8 грудня 2010 року студентка 5 курсу Кікена О. під керівництвом
доц. Сухорської У.Р. взяла у 4 Всеукраїнській науково – практичній
конфереції "Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики" шляхом
подання тез доповіді «Виявлення факторів конкурентоспроможності реклами
ВАТ "Львівська пивоварня» до публікації.
9-10 грудня 2010 року студентки 5 курсу (магістр) Бурлака І. та
Стасюк О. під керівництвом доц. Бойчук І.В. взяли участь у роботі науковопрактичної Інтернет-конференції "Важелі і механізми формування сталого
розвитку в умовах світової глобалізації". Вони підготували тези «Практика
організації маркетингових структур» та «Особливості конкурентної боротьби
на ринку зовнішньої реклами в посткризовий період» для опублікування у
Збірнику тез конференції. - Тернопіль: ТІАВ НААНУ. - 2010.
8-12 грудня 2010 року студенти 4 курсу спец. «Маркетинг» взяли
участь у конкурсі студентських наукових робіт з маркетингу, проведеному в
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межах кафедри. Доц. Балук Н.Р. та доц. Прохоренко К.М. здійснювали
рецензування робіт та відбір кращих з них. Зокрема, відзначені роботи Вацяк
У., Філіпенко Н., Биковська Л., Глинська Ю., Кшик М., Михайліченко А.,
Перегіняк Н., Хриплива О., Ганущак О., Занько П., Луцьків Х., Матійків І.,
Курилович У., Кошлєва Е., Пастернак І., Пановик О., Марковський М.
15 грудня 2010 року роботи студентів Вацяк У., Філіпенко А., Луцьків
Х., Ганущак О. взяли участь у конкурсі студентських наукових робіт на
факультеті (в межах академії) під координуванням доц. Балук Н.Р., доц. Бук
Л.М.
Кафедра регіональної економіки
На кафедрі щорічно проводиться студентський круглий стіл
«Країнознавчі дослідження країн світу».
Доц.

Ковтуном

проблематики

О.

формування

І.

проводилися

стратегій

консультації-тренінги

підприємств

та

з

управління

конкурентоспроможністю підприємств 2-х студентів 5-го курсу напряму
підготовки «Економіка підприємства» в рамках їх підготовки до участі у
Всеукраїнській економічній олімпіаді (в м. Донецьку травень 2010 р).
За 2010 рік студентами під керівництвом викладачів кафедри
підготовлені і здані до друку статті:
1. Наук. керів. доц. Ковтун О.І.. Студент 5 курсу напряму підготовки
”Менеджмент організацій Проховник В. Стаття „Новітні підходи до оцінки
конкурентоспроможності підприємства”
2. Наук. керівн. доц..Килин О.В.. Студенти 2 курсу н.п. „Економіка
підприємства”: Борисова А.; Дуда С.; Золотаревич І.; Поляник А.; Ткачук І.;
Корні лов С.; Пущик В.; Роміх О.; Явтуховська І.;. Для н. п. „Міжнародна
економіка”: Заброданець Т.; Равриш Х.; Паламарчук Ю.; Петровська І.
Але насамперед кафедра не є випусковою, що ускладнює залучення
студентів до наукової роботи. Більшість успішних студентів і тих, хто бажає
приймати участь у науковій роботі задіяні на випускових кафедрах, де мають
можливість виконувати дослідження за своєю професійною спрямованістю в
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контексті виконання магістерських робіт та курсових проектів. Одночасно на
засіданнях кафедри постійно підіймається питання про активізацію роботи
викладачами кафедри щодо залучення студентів до наукової творчості в
контексті дисциплін, які читаються по кафедрі.
На даний час кафедрі студентська наукова робота проводиться в межах
виконання ІНДЗ з усіх дисциплін кафедри, що передбачено в робочих
програмах курсу. Також свої напрацювання студенти висвітлюють в
наукових статтях, які публікуються у збірнику наукових праць студентів,
аспірантів і викладачів ЛКА, що враховується при проведенні підсумкового
оцінювання знань студентів у відповідності до протоколу Болонського
процесу.
Кафедра іноземної мови
Дана роботи зі студентами полягає у:
- формуванні у студентів навичок дослідницької роботи з науковою
літературою іноземними мовами;
- наданні консультацій в плані пошуку інформації іноземними мовами,
інтенсифікація

самостійної

роботи

студентів,

враховуючи

вимоги

Болонського процесу, де основна увага акцентується на самостійній роботі
студентів;
- поєднанні теоретичних знань з дисциплінами профілюючих кафедр та
практичних навиків володіння іноземною мовою як засобу міжнародної
комунікації.
Керівником є доц. Дубравська Д.М. у співпраці з заступниками за
мовними секціями: викл. Тишик Л.О., ст. викл. Лісна Т.М., ст. викл. Асаул І.В.
За звітній період наукова робота студентів зосереджувалась на
виконанні вищезазначених пунктів, а саме:
- організація та проведення тематичних наукових конференцій
іноземною мовою (Асаул І.В., Балабан О.І., Ванівська О.І., Данилова З.В.,
Дубравська Д.М., Лісна Т.М., Лямзіна Н.К., Мажуга С.І., Никипіло Г.С.,
Степанов А.В.);
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- консультативна підготовка студентів та проведення тематичних
занять на фахову тематику (Зайшла Н.О., Лісна Т.М., Лямзіна Н.К., Степанов
А.В., Кость С.С., Наконечна В.П., Никипіло Г.С. ).
- пошук тематичної інформації іноземними мовами в мережі Інтернет
під керівництвом викладачів (Данилова З.В., Асаул І.В., Лісна Т.М.);
-

консультативна

допомога

аспірантам

у

пошуку

літератури

іноземними мовами для написання наукових праць (викладачі: Данилова З.В.,
Дубравська Д.М., Лямзіна Н.К.);
- надання інформативних послуг з бібліотечного фонду центрів ділової
французької та англійської мов ЛКА студентам та аспірантам;
- засідання мовних гуртків (англійська, німецька, французька мови),
тематикою яких слугували найбільш актуальні теми сьогодення, а також
організація

та

проведення

Тижня

іноземної

мови

(травень

2010р.)

викладачами: доц. Даниловою З.В., доц.. Дубравською Д.М., Лямзіною Н.К.,
Зайшлою Н.О., Тишик Л.О., Тимочко Л.М., Никипіло Г.С., Асаул І.В., Лісною
Т.М., Мажугою С.Ф., Демчук Н.М.
Важливим пунктом співробітництва центру ділової французької мови з
громадською організацією «Альянс Франсез» м. Львова є залучення до
викладання французької мови носіїв мови, зокрема п. Анаїс Бадоннель,
стажиста зі спеціальності «Французька мова як іноземна» магістра
Університету Поль Валері м. Монпельє Ш (Франція) – спеціальність
«Французька мова як іноземна», яка стажується на кафедрі в рамках угоди,
підписаної між Відділом культурного та мовного співробітництва Посольства
Франції в Україні та ЛКА.
Зокрема, успішною була участь переможців конкурсу на краще
знання іноземної мови (англійської) у II етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади, яка відбувалась на базі Донецького державного університету
управління у травні 2010р.: студент V курсу Інституту економіки та фінансів
АВЕРЧУК Ростислав (зайняв 2-ге місце за загальною кількістю отриманих
балів) та студентка факультету МЕВ Любов АРТЕМЕНКО (483 гр.) отримала
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відзнаку за вміння провадити бесіду за фаховим спрямуванням. Викладачі:
доц. Данилова З.В., Асаул І.В., Лямзіна Н.К. готували студентів як до участі в
конкурсі, так і до представлення їх наукових доповідей: Аверчук Р. «Вільна
торгівля», Артеменко Л. «Інновації, наука та технології: еволюційна
перспектива розвитку».
4.3. Проблемні питання студентської наукової творчості
- розвивати мотивацію до вивчення іноземних мов у студентів шляхом
проведення наукових конференцій іноземними мовами у співпраці з СНТ;
- сприяти активізації студентської наукової творчості через участь у
всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, тощо.
- сприяти інтегруванню іноземних мов у подальшу наукову діяльність
студентів в межах фахових дисциплін для написання курсових, дипломних
робіт , підготовки публікацій іноземними мовами.

V. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ
5.1.

Аналіз динаміки основних категорій працюючих

Представляємо аналіз науково - педагогічних кадрів факультету в
розрізі окремих кафедр.
Кафедра МЕВ. У 2010 році чисельність штатних науковопедагогічних працівників кафедри склала 14 чол. Частка працівників з
вченим ступенем і званнями складає 78,6%, середній вік штатних працівників
- 36 років.
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Рис. 5.1.1. Чисельність штатних працівників кафедри МЕВ у 2004-2010 рр.

Рис. 5.1.2. Частки штатних працівників кафедри МЕВ з науковим
ступенем у 2004-2010 рр.
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Рис. 5.1.3. Середній вік штатних працівників кафедри МЕВ у 2004-2010
рр.
Як бачимо з рис. 5.1.1, на кафедрі МЕВ працює молодий колектив
викладачів (в динаміці середній вік не перевищує 37 років), викладачі
пенсійного віку відсутні.
Як свідчать рис. 5.1.2.а та 5.1.3, частка штатних працівників з
науковим ступенем є досить високою. Незначне падіння частки кандидатів
наук у останній рік пов’язане з перебуванням окремих викладачів з
відповідним ступенем у декретній відпустці та прийняттям на декретне місце
молодих викладачів, які працюють над написанням дисертацій. Натомість у
2010 р. спостерігаємо зростання частки докторів наук.
Кафедра маркетингу. У звітному 2010 році чисельність штатних
науково-педагогічних працівників кафедри склала 16 чол., що на 1 менше,
ніж в попередньому. Була звільнена за власним бажанням ас. Курило А.А. В
складі науково-педагогічних кадрів кафедри є 1 нештатний працівник. З
квітня 2010 р. розпочала роботу на кафедрі за сумісництвом д.е.н., проф.
Мних О.Б.
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Рис. 5.1.4. Чисельність працівників кафедри маркетингу у 2004-2010 рр.
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Рис. 5.1.5. Частки працівників кафедри маркетингу з науковим
ступенем і вченими званнями у 2004-2010 рр., %
Відповідно частка працівників з вченими ступенями та званнями
зросла і склала 68,8%. Зокрема це 10 кандидатів наук та 2 доктори наук (1
штатний), 8 осіб, що мають вчене звання доцента та 3 – професора (2 штатні).
В червні 2010 р. розпочала роботу після декретної відпустки ас. Дмитрів А.Я.
Середній вік штатних працівників становив близько 40 років.
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Кафедра іноземної мови. На кафедрі іноземних мов станом на
10.12.2010 року працює 19 викладачів, середній вік яких складає 35 років.
Дисертаційним дослідженням, згідно затверджених тем, займається 8
викладачів (доц. Данилова, доц. Дубравська, ст. викл. Ванівська О.І., ст. викл.
Степанов, ст. викл. Демчук Н.М., викл. Кость С.С., викл. Бенцак О.В., ст.
викл. Лямзіна Н.К.), що становить 42%.
Аналіз динаміки наукового розвитку на кафедрі показав, що
збільшується кількість викладачів, які обирають та затверджують на
спеціалізованих кафедрах теми дисертаційних досліджень. На перспективу
працюють викладачі: ст. викл. Лісна Т.М., викл. Галишин І.М., викл. Луцик
Н.З.
Кафедра регіональної економіки. У 2010 н. р. у штаті кафедри
налічувалося 6 працівників, з них 5 кандидати наук, тобто усі мають вчені
ступені та звання доцента, а також два асистенти – Вірт М.Я.(кандидат наук)
за сумісництвом Герасимова І.І., доц. Дребот О.В. та ас. Герасимова І.І. в
декретній відпустці. Середній вік штатних працівників – 40 років.
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Аналізуючи три кафедри, можна стверджувати, що найвища частка
працівників з вченими ступенями та званнями зросла і склала 78,6 на кафедрі
МЕВ, за виключенням кафедри регіональної економіки, всі працівники якої
мають ступені кандидатів наук, далі це кафедра маркетингу – 50, 0%.
Найвища частка працівників з науковим ступенем докторів наук становить на
кафедрі МЕВ.
5.2. Орієнтовані плани захисту
За звітний період кожна окрема кафедра визначила свій орієнтований
план захисту. Перспективи захисту дисертаційних робіт кафедр факультету
МЕВ, окреслені в табл. 5.2.1, виглядають цілком реалістично.
Таблиця 5.2.1
Перспектива захисту дисертаційних робіт працівниками кафедри МЕВ, 20112012 рр.
Автор

Орієнтовний

Спеціальність

Назва

Місце

рік завершення
Кафедра МЕВ
Чех М. М.
(керівник проф.
Шевчук В.О.)

2011

Атаманчук З.А.
(керівник проф.
Шевчук В.О.)

2011

Щербата З.Я.
(керівник доц.
Яхно Т.П.)

2012

Василиця О.Б.
(керівник доц.
Флейчук М.І.)

2011

Лапшина І. А.

2011

08.00.02Світове
господарство та
МЕВ
08.00.00
«Гроші,
фінанси та
кредит»
08.00.02
„Світове
господарство і
міжнародні
економічні
відносини”
08.00.02
„Світове
господарство і
міжнародні
економічні
відносини”
08.00.02
„Світове
господарство і
міжнародні
економічні
відносини”

Розвиток внутрішнього
ринку за умов стратегії
стійкого економічного
розвитку

«Грошово-кредитне
регулювання та його
вплив на показники
доходу та платіжного
балансу держави»

Львівська
фінансова
академія

Розвиток українокитайських економічних
відносин з позиції
стратегічного
партнерства
Методи оцінки ефектів
припливу іноземного
капіталу до пост
трансформаційних
економік
Розвиток людського
капіталу в контексті
євроінтеграції
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Ванівська О.І.

2011

Степанов А.В.

2011

Кафедра іноземної мови
10.02.04
«Категорії англійського
„Германські
дієслова
в
жанровомови”
стилістичному
та
соціолінгвістичному
варіюванні (на матеріалі
BNF)»
10.02.05
“Семантичні дивергенції
„Романські
одноетимонних
мови”
суфіксальних формантів
в латиноамериканських
національних варіантах
іспанської мови (на
матеріалі науковотехнічних термінів)”,

5.3. Підвищення кваліфікації викладачів
Підвищення кваліфікації викладачів у звітному 2010 році відбувалося
шляхом участі у різного роду семінарах, а також шляхом роботи над
науковими працями, участі у наукових конференціях, відвідуючи відкриті
заняття тощо.
Викладачі кафедр факультету відвідують також загальноакадемічні
відкриті заняття. Викладачі кафедр брали участь у семінарах, які
проводились проректором з наукової роботи. Зокрема, 18 лютого 2010 р. у
семінарі „Сучасні вимоги та порядок підготовки публікацій у фахових
виданнях”.

Викладачі

кафедр

підвищували

кваліфікацію

участю

у

міжкафедральних наукових семінарах.
Більшість викладачів кафедр факультету підвищували кваліфікацію
шляхом участі у різного роду семінарах (табл.5.3.1).
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Таблиця 5.3.1
Найважливіші стажування
Працівник

Місце і дата
стажування

Мета

Флейчук М.І.

Клермон-Ферран
(Франція) 22-27 листопада
2010 р.
Клермон-Ферран
(Франція) 22-27 листопада
2010 р.

Отриманий
результат

Кафедра МЕВ

Лапшина І. А.

Підвищення кваліфікації

Сертифікат

Знайомство і вивчення
інтерактивних методів
навчання, вивчення досвіду
організації практики студентів
та працевлаштування
Отримання інформації для
використання у навчальному
процесі та наукових
публікаціях

Набуття досвіду
використання
інтерактивних методів
навчання.
Сертифікат

Полякова Ю. В.

Тренінг «Сприяння
розвитку академічного
підприємництва та
інновацій в університетах
Західної України.
Передача досвіду
вроцлавських академічних
інкубаторів та
технологічних парків»
14.10.2010 – 16.10.2010,
м.Львів

Доц.Бук Л.М.,

1 жовтня 2010 р., Київ
(Українська Асоціація
маркетингу, компанія
"Євроіндекс")

Участь у лекціях, семінарах та
майстер-класах в межах 14
Міжнародна виставка реклами,
маркетингу, мас-медіа "REX2010"

м. Львів, Львівський
ЦНТІ. Організатори
семінару: Українськояпонський центр та
Українська асоціація
маркетингу

Тема семінару: «Маркетинг у
роздрібній торгівлі»

Кафедра маркетингу
доц. Балук Н.Р.

Доц. Корягіна С.В., ас.
Дмитрів А.Я.,

Обмін досвідом з відомими
маркетологами-практиками
національно рівня.
Ознайомлення з вимогами
роботодавців до
потенційних маркетологів
та існуючими
можливостями підвищення
кваліфікації в сфері
маркетингу. Вивчення
можливостей стажувань та
працевлаштування для
студентів спец.
«Маркетинг»
Лектор: експерт УЯЦ
Казукімі Наміє
Підвищення кваліфікації
викладача з тематики
маркетингу у роздрібній
торгівлі

12-13 листопада 2010 р.
Доц. Корягіна С.В., ас.
Дмитрів А.Я.

м. Львів,
Львівський інститут
менеджменту

Семінар «Сучасні
психотехнології у практичному
менеджменті»

Практичні знання для
підвищення ефективності
роботи зі студентами

25 листопада 2010 року
Доц. Бойчук І.В., доц..
Іванова Л.О., доц.. Балук
Н.Р., ст..викл. Федорчук
А.І., доц.. Басій Н.Ф.,
доц.. Бук Л.М., ст..викл.

12 грудня 2010 р.
Львів. ЛКА

Лектор:
проф. Борщевський В.В.

Участь у семінарі-лекції
«Маркетинг у роздрібній
торгівлі»
Лектор: експерт УЯЦ

Підвищення кваліфікації
викладача з тематики
маркетингу у роздрібній
торгівлі, ознайомлення з
японським досвідом
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доц.. Бук Л.М., ст..викл.
Музика О.М., ас. Семак
Ю.А., ас. Яхвак Д.М.,
доц.. Сухорська У.Р.,
доц. Прохоренко К.М.
Доц.Бук Л.М.,
доц. Балук Н.Р.

Доц. Корягіна С.В., ас.
Дмитрів А.Я.,

Казукімі Наміє

японським досвідом
використання
маркетингових стратегій і
інструментів

1 жовтня 2010 р., Київ
(Українська Асоціація
маркетингу, компанія
"Євроіндекс")

Участь у лекціях, семінарах та
майстер-класах в межах 14
Міжнародна виставка реклами,
маркетингу, мас-медіа "REX2010"

Обмін досвідом з відомими
маркетологами-практиками
національно рівня.
Ознайомлення з вимогами
роботодавців до
потенційних маркетологів
та існуючими
можливостями підвищення
кваліфікації в сфері
маркетингу. Вивчення
можливостей стажувань та
працевлаштування для
студентів спец.
«Маркетинг»

м. Львів, Львівський
ЦНТІ. Організатори
семінару: Українськояпонський центр та
Українська асоціація
маркетингу

Тема семінару: «Маркетинг у
роздрібній торгівлі»

Лектор: експерт УЯЦ
Казукімі Наміє
Підвищення кваліфікації
викладача з тематики
маркетингу у роздрібній
торгівлі

12-13 листопада 2010 р.
Доц. Корягіна С.В., ас.
Дмитрів А.Я.

м. Львів,
Львівський інститут
менеджменту

Семінар «Сучасні
психотехнології у практичному
менеджменті»

25 листопада 2010 року
Доц. Бойчук І.В., доц..
Іванова Л.О., доц.. Балук
Н.Р., ст..викл. Федорчук
А.І., доц.. Басій Н.Ф.,
доц.. Бук Л.М., ст..викл.
Музика О.М., ас. Семак
Ю.А., ас. Яхвак Д.М.,
доц.. Сухорська У.Р.,
доц. Прохоренко К.М.

12 грудня 2010 р.

Доц.Бук Л.М.,

1 жовтня 2010 р., Київ
(Українська Асоціація
маркетингу, компанія
"Євроіндекс")

доц. Балук Н.Р.

Львів. ЛКА

Участь у семінарі-лекції
«Маркетинг у роздрібній
торгівлі»
Лектор: експерт УЯЦ
Казукімі Наміє

Участь у лекціях, семінарах та
майстер-класах в межах 14
Міжнародна виставка реклами,
маркетингу, мас-медіа "REX2010"

Лектор:
проф. Борщевський В.В.
Практичні знання для
підвищення ефективності
роботи зі студентами
Підвищення кваліфікації
викладача з тематики
маркетингу у роздрібній
торгівлі, ознайомлення з
японським досвідом
використання
маркетингових стратегій і
інструментів

Обмін досвідом з відомими
маркетологами-практиками
національно рівня.
Вивчення можливостей
стажувань та
працевлаштування для
студентів спец.
«Маркетинг»
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Кафедра іноземної мови
Данилова З.В.

Кафедра
англійської
філології
Львівського
національного
університету ім.. Івана
Франка, 16.03.2010 по
16.06.2010

Ознайомлення з інноваційними
методами
викладання
з
дисципліни „Теорія і практика
перекладу”

Документ-підтвердження
про стажування

Асаул І.В.

Кафедра
іноземної
філології
природничих
наук
Львівського
національного
університету ім.. Івана
Франка, з 01.03.2010 по
31.05.2010

Ознайомлення з інноваційними
методами
викладання
з
дисципліни „Іноземна мова
професійного спрямування”

Документ-підтвердження
про стажування

Демчук Н.М.

Університет м. КлермонФеран (Франція), з 22 по
26 листопада 2010 року

Набуття навиків з методики
викладання французької мови з
використанням програми “Tell
me more” в рамках проекту
Tempus IV

Сертифікат

Степанов А.В.

Університет
Барселони
(Іспанія), з 28 червня по
23 липня 2010 року

Набуття навичок з методики
викладання іспанської мови в
межах курсу «Навчання усного
мовлення
при
викладанні
іспанської мови»

Сертифікат

Онуфрик О.В.

Агенція іноземних мов
„РУНА”, 21 травня 2010р.

навчально-методичні семінари
для викладачів англійської
мови як іноземної

Сертифікат

Бенцак О.В., Валько
О.В.,
Зайшла
Н.О.,
Никипіло
Г.С.,
Наконечна В.П., Тимочко
Л.М., Тишик Л.О.

Агенція іноземних мов
„РУНА”, 26 листопада
2010р.

навчально-методичні семінари
для викладачів англійської
мови як іноземної

Сертифікат

VI. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Проблеми, які виникають на факультеті МЕВ при проведенні науководослідної роботи :
1. Кафедра регіональної економіки досліджує просторові аспекти
економіки, що потребує дослідження взаємозв’язку висвітлення реальних
територіальних соціально-економічних проблем і оцінки відповідності ухвал
центральних і районних органів влади, щодо розвитку окремих регіонів.
Складність цієї проблеми в тому, що владні структури відносно мало
використовують

наявні

напрацювання

наукової

регіоналістики

і

не

звертаються до вчених за науковими висновками з цих проблем. Це
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стосується і територіально-функціональних аспектів управління розвитком
споживчої кооперації, піднесення виробництва, заготівель, перероблення
сільськогосподарської сировини в регіонах.
Кафедра

вважає,

що

при

плануванні

навантаження,

доцільно

враховувати в планах час для проведення науково-дослідної роботи
викладача.
2. Невизначеність наукових інтересів окремих викладачів кафедр
факультету та дієвої організації роботи над кандидатськими дисертаціями.
3. Недостатня кількість публікацій не лише в зарубіжних виданнях, а й
у вітчизняних. Щодо незначної кількості публікацій викладачів кафедри у
Віснику ЛКА, необхідно зауважити, що процес друку статей викладачівфілологів є затяжним, окрім того Вісник не являється спеціалізованим
виданням для досліджень в галузі філології.
4. Необхідність посилити інтеграцію науки у практику викладання
іноземних мов, використання результатів досліджень для фундаменталізації
іншомовних знань.
Декан факультету МЕВ
Заст. декана з наукової роботи

доц. Бойчук І.В.
доц. Яхно Т.П.
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